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—Srtal— 

Deꝛ ſom derne anden Deel af Danmarks og Hol⸗ 

ſteens Flora kommer fenere for Lyſet, end mange 

havde onfket, faa er dette Onſke ligeſaa ſmigrende 

for Forfatteren, fom han med Tryghed tør haabe, 

at Forſinkelſen ikke vil være til Tab for hine Sfriv> 

tets Yndere. 

Egentligen ev denne Deel Reſultatet af 6 Aars 
Arbejde. Føler nogen, ved at gjennemfindere Bos 

gen, at han efter denne Forudfætning havde ventet 

fig et bedre, et mere fuldkomment Værk, faa være 

han overbeviift om, at blot Mangel paa Evne, ikke 

paa Flid og god Villie, er Aarſag hertil; den We— 

bødighed, jeg ſkylder det Publikum, for hvis Dom— 

ſtoel jeg: nedlægger mit Arbejde, har gjort mig det 

til Pligt af anftrænge alle Kræfter, og jeg er mig 

bevidft intet at have forſomt af hvad der flod i min 

Magt, for at levere Skrivtet faa almeennyttigt og fag 

fejlfrit, ſom det var. mig mueligt, 
Pla⸗ 



Vi — 

Planen ér i det Hele den ſamme, ſom jeg har 

fulgt i den ferſte Deel. Dog har Tiden og en læns 

gere Erfaring tilladt mig her at gaae frem med firæns 

gere Kritik. Dette og de mange nye Forføg, ſom 

jeg har havt Lejlighed til at anftille og ſom forekom 

mig vigtige nok til at anføres, maae undſkylde den 

Udforlighed, fom Konſtdommeren maaſkee vil dadle 

ved et Værk ſom dette, 

Bed alle de Plantefamilier og Slægter, hvor 

hinanden lignende Planter hidindtil have gjort Bee 

ſtemmelſen vanſkelig, har jeg ifær anvende Flid paa 

ved mere beſtemte Charafterer og Synonymer at fætte 

Glægterne og Arterne ud fra hinandens man efters 

flaae til Exempel den hele naturlige Familie Skjerm⸗ 

planterne, Slægterne Melde (Atriplex), Enø 
zian (Gentiana), Siv (Juncus), Skræppe (Ru- 

mex), Skedeknæ (Polygonum), Fladſtjerne 
(Stellaria) 0, f. v. J Henſeende til Skjermplanterne 

bor jeg anmerke, at den Inddeling, jeg har gjort, og 

de Slægtmærfer, ſom ere faſtſatte, blot ere tagne af 

de danſke her beffrevne Planter, og at Frugten ev 

beſkrevet i den Tilfand, hvor den har opnaaet fin fulde 

komne Form, nemlig fra den begynder at modnes. 

Da 



VIS 

' Da det er 5 til 6 Mar fiden at jeg udkaſtede 

den forſte Beſkrivelſe af de flefte her optagne Plans 

ter, fan har jeg! i den følgende Tid havt Lejlighed 

til oftere at fammenligne den levende Plante med Be— 

ſkrivelſen, og ſaaledes at forandre, rette, forbedre 

eller reent omffrive den, " Det mefte af denne Deel 

et fom en Følge deraf omarbejdet 2 til 3 Gange, og 

hvor jeg ikke udtrykkeligen har anmærfer det, har jeg 

altid havt den levende Plante, enten vild eller dyrket, 

for mig. Oftere end i den forſte Deel har jeg tils 

ladt mig at forandre de Linneiffe Artmerker, hvor 

ſaadant med Fordeel funde ſtee. Ved Navnet af 

hoer Plante, fom er optaget i Syſtemet af Linne, 

er tilføjer et £, Ved de øvrige er dens Naon tilſat, 

ſom førft har beffrevet Planten, Dette er forfømt i 

den førfte Dels en Feil, ſom mine Venner have 

gjort mig opmærffom paa. Da den ste Klafje indes 

holder henved 100 Slægter, faa har jeg i Schiagra⸗ 

phien ved flere Underafdelinger føgt at lette Sognin⸗ 

gen for Begyndere. Ved Træer og Buſke, f. Cr. 

Len, Asp, Eg, 'o. ſ. v., har jeg tilføjet det løbende 

No. af den Viborgſte Udgave af Burgsdorfs Skov⸗ 

bogs derfom Træerne i vore Plantager og Eyftanlæg 
en⸗ 
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engang, ſom det er at formode, blive beſtemte efter 

Denne Skovbog, vil man da let gjenfinde dem her; 

ved at efterføge det angivne Po At et ikke ubety⸗ 

Deligt Antal for den danffe Flora nye Planter ere 

tilfomne, vil den Kyndige ved førfte Ojekaſt erfare. 

Videre har jeg her afveget fra den førfte Deel, 

ved foruden Tegninger af FI, Dan; at tilfoje en eller 

flere andre gode Afbildninger af de beffrevne Plans 

fer, Dette er (Feet efter Fleres Ønffe, og da nogle 

befidde diffe, andre hine botaniffe Værker, hvormed 

De i tvivlfomme Tilfælde kunde raadfore fig, troede 

jeg at burde opfylde dette Forlangende ſom nyttigt 

og godt, hvormegen Umage og Møje, det end har 

foftet mig; thi jeg har ingen Tegning anført, fom jeg 

jo felv hav feet, og dermed ſammenlignet den beffrevs 

ne Plante, Man vil finde, at jeg ofte har anføre 

flere og andre Tegninger end man hidintil finder ei⸗ 

teret i Syſtemerne, ligefom jeg ogfaa har føgt at 

undvige de faa meget forvildende Skriv⸗ og Trykfeil, 

fom den. ene Syſtematiker har fÉrevet den anden efter. 

Uden den frie Adgang, ſom jeg har have til 

Den botaniffe Haves Bibliothek, og den Redebonhed 

hvorved Hr, Profeffor Viborg har forekommet mine 

Øns 
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Duffer: uden den humane Omgang, ſom er viiſt 

mig paa det Klaſſenſke Bibliothek af dets lærde Bis 

bliorhefar År, D. Ramus, og uden Efterſynet af 

fjeldnere Verker, hvortil det ſtore Kongelige Bibli— 

othek har aabnet mig Lejlighed, fÉulde dette iffe have 

været mig mueligt. 
J Henſeende til det Oekonomiſke, da har jeg 

føgt at være nogenlunde udførlig uden Vidtloftighed. 

Overalt har jeg raadfort mig med de bedfte mig bes 

kjendte Kilder, Min Embedsſtilling gav mig Lejlig— 

hed tit at forſkaffe mig adffillige nye og vigtige Ef— 

— om Handelsplanterne, f. Er. ør, To: 

bak o. ſ. v., ſom ikke tilforn ere trykte. Den Iver 

for id Fremme, ſom udmærfer Veterinær: 

ſkolens Lærere, de Herrer Profeſſorer Abildgaard og 

Viborg, har gjort mig det mueligt at fane anftillet 

De mange, fom jeg troer, ikke uvigtige Forføg med 

Gift: og Medicinalverter, hvorpaa man vil finde 

Exempler ved Giftig Foldtragt, Sort Bulme, Gift 

BDvalebær, Sort Natſkygge, Vand Gifttyde, flere 

Arter af Rhabarber o. ſ. v. Diſſe Mænd fønlder 

jeg ogfaa flere for Dyrlægen vigtige Erfaringer, tog 

jeg har anført, 

En⸗ 



Endeligen bør jeg anmarke, hvad jeg troer giver 

Bogen et virfeligt Værd, dette nemlig, at de Her⸗ 

ver Profeffor Viborg, Aſſeſſer Schousboe og 

Gartner Holboll have med Flid gjennemfæft ethvert 

Correkturark, og venffabeligen meddeelt mig deres 

RNettelfer og Bemærkninger, Herved er mangen 

vigtig Anmærfning bleven tilføjet, mangen Feil uds 

flettet, ligeſom det Praftiffe i Planternes Cultur 

Derved har erholdet en Paalidelighed, ſom jeg ikke 

ene ffulde have været i Stand til af give der, De 

modtage alle min varmeſte Taf, 

De Sfriv: og Trykfeil, ſom ere indlobne Pag. 

20, 26 og 216, maa jeg bede Læferne rette efter 

den Trykfeilsliſte, ſom ved Bogens Slutning er tilb 

fejet. Enhver kyndig Mand, ſom med mig oenſkede, 

at Fortfættelfen af dette Skrivt maatte vorde faa al— 

meennyttigt ſom mueligt, beder jeg at tilſende mig 

de botaniſke, oekonomiſke eller medicinffe Bemark— 

ninger, ſom han troer maatte bidrage til dette Hje— 

meeds Opnaaelſe. Seg vil troeligen benytte mig hevs 

af, og iffe forſemme at nævne, hvem jeg fFylder et 

- hvert faadant Bidrag. | 

Kjøbenhavn den 1 Maj 1800. : 

Carl Gottlob Rafn. 



Danmarks og Holſteens 

RR SE REE ER 

Anden Deel. 



mes ba: KALVE 
AR Eg ØRN Y —— 

* — Lø aw, 
* —— — 



Femte Rlaffe 
Femhannede (Pentandria), 

Forſte Orden. 

Eenhunnede (Monogynia). 

&) Blomſterne tvekjonnede, underſedige, med 4 nøgne 

Froe; Kronerne eenbladede. Den naturlige Samilie; 
de Ruebladede (Afperifolia), 

1fte Slægt: Kjerminde (Myofotis), 
Glægemærte: Kronen fladkravet, zkloftet, med et 

fort Ror; Fligene udſkaarne. Svalget tils 
fluttet med 5 ophøjede Kjertler. 

Udſeende: Smaa Planter med trævlede Rodder, trinde 

Stengler og afverlende ftilfløfe Blade. Blomſterne 

ſidde paa Enden af Stenglen i Klaſer. 

2den Slægt: Steenfroe (Lithofpermum). 

Slægtmærfe: Kronen tragtdannet.  Svælget aabeut, 
Frøene beenhaarde, i Begerets Bund. 

Udſeende: Planter af Middelførrelfe, med grenet Rod og 
eenlige Blomſter i Bladaxlerne. 

3die Slægt: Oxetunge (Anchuſa). 
Slagtmerke: Kronen tragtdannet. Soglget tilſſlut— 

tet med 5 fremftaaende Skel. Froene puklede, 

med en rund Aabning ved Grunden, 

A 2 Udſeende; 



4 Femhannede. 

Udſeende: En ſtor Plante med grenet Rod, en trind og 

ſterkgrenet Stengel, paa hvis Ende Blomſterne ſidde 

— i Ax· me 

ade Slægt: Hundetunge (Cynogloſſum). 

Slægtmærfe: Kronen tragtdannet. Svælget tilſluttet. 
Froene uden Aabning, allene med den inderfte 
Kant fæftede til Grunden af Griflet. ga 

Udſeende: Én ſtor Plante med tyk grenet Rod, og Bloms 
ſterne i eenſidede Klaſer. 

.steSlægt: Lungeſtyrke (Pulmonaria). 

Slaegtmarke: Bageret 5tandet, prismatifØ- 5bjørnet, 
Kronen tragtdanuet. Soglget aabent. 

Udſeende: Planter af Middelſtorrelſe med grenede Rodder, 

trinde Stengler, prikkede Blade og Blomſterne i Are 

6te Slægt: Kulſukker (Symphytum). 
Slaetmarke: Kronen klokkedannet med et buget Ror 

og en ztandet Krave. Soagalget tilſtuttet med 
5 ſyldannede Skal. 

Udſeende: En frov Plante med fapdannet Roed, kantet 

Stengel, nedlebende Blade, og Blomſterne naſten 

i en Klaſe. 

7de Slægt: Borago (Borago). 

Elægtmærte : Krouen hjuldannet, udſtagende. Sval— 
get tilſluttet med lancetdannede Tænder, 

Udſeende: €n Plante af Middelſtsrrelſe, med grenet 

Rod og nedhangende pralende Blomſter. 



Femhannede. 

gde Slægt: River (Afperugo). 

Slagtmarke: Bægeret fladtrykt omkring Frugten, 
sfløftet med fmaa Mellemtender. Kronen 

tragtdannet, kortreret. Soaglget tilſluttet. 
Frøene fladtrykte, omgivne af Bageret. 

Udſeende: En Plante med fvag nedliggende Stengel, 

ſtroede Blade og ſtilkloſe Blomſter i Bladaxlerne. 

ode Slægt: Krumhals (Lycopſis). 
Slagtmarke: Kronen tragtdannet med et krumt ind; 

bøjet Rør, nb rg 

Udſeende: En Plante af Middelſtorrelſe med eenlige fort: 

ſtilkede Blomſter. 

rode Slægt: Slangehoved (Echium). 

Siægtmærfe: Kronen klokkedannet, uregelret. Svæb 
get aabent. 

Udſeende: En høj opret Plante, med grenet Rod, vortet 

Stengel, og Blomſterne i en lang eenſidet arlig Top. 

*) Blomſterne tveEjønnede, underfædige, med Froene 

i Froehuſe; Kronerne eenbladede. 

rite Slægt: Vaarlyſt (Primula). 
Slagtmarke: Kronens Rør trindt, oventil udvidet, 

med en huul eller udftaaende Krave. Sval—⸗ 
get aabent. Året kugledannet. Froehuſet 
1kamret, rotandet. 

Udſeende: Siirplanter med rynkede eller kjodfulde Blade; 
Blomſterne i en Skjerm, fjelden eenlige paa Spid— 

ſen af en Nodſtilk. 

A3 12te 



6 Femhannede. 

rate Slægt: Laadkrone (Menyanthes). 

Glægtmærte: Kronen sfliget; Fligene paa Overfta⸗ 

den laadne, eller blot randhaarede. Aret 
2kloftet. Froéehuſet rfamret, 2klappet. 

Udſeende: VWandplanter med vandrette leddede Rodder og 

trekoblede eller enkelt hjertedannede Blade, 

13de Slægt: Hottonie (Hottonia). 

Slagtmarke: Kronen fladkravet. Stovnaalene hefe 
tede til det øverfte af Kronens Rør. Aret fugs 
ledannet. Froehuſet 1famvet, kugledannet. 

Udſeende: Vandplante med trævlet Rod, finnede Blade 

og Blomſterne i Krandſe. | 

15de Slægt: Fredlos (Lyſimachia). 

Slæegtmarke: Kronen hjuldannet, zkloftet. Stevs— 
naalenes Stifter ſammenvoxne ved Grunden. 
Uret buttet, Froehuſet kugledannet, 1kam⸗ 
tet, 5: 1oflappet. 

Udſeende: Planter med Érybende Rødder, modfatte eller 

frandsdannede Blade, Blomſterne eenlige, eller i Ax, 

eller i Koſte. 

| 16de Slægt: Arve (Anagallis), 
Clægtmærfe: Kronen hjuldannet. Aret hoveddan⸗ 

net. Froehuſet 1famret, omkringfkaaret, 
kugledannet. 

Udſeende: En liden Plante med trævlet Rod, 4hjornet 

Stengel modſatte Blade og eenlige ſtilkede Blomſter 

i Bladarlerne. | 

170e 



Femhannede. 7 

1yde Slægt: Tuſindgylden (Centaurium). 
Slagtmerke: Kronen tragtdannet, zkloftet. Stif—⸗ 

terne fafthæftede til den overſte Deel af Kro⸗ 
nens Ror. Stoeoknoppene efter Befrugtnin⸗ 
gen drejede i en Sneglegang. Aret kloftet i 
2 fvampede Legemer. Froehuſet aflangt, akam⸗ 

i ret, 2klappet, aabner fig paa langs. 

Udſeende: Smaa Siirplanter med kantede Stengler, mods 

fatte Blade og røde Blomſter paa Spidfen af Stenglen. 

18de Slægt: Snerle (Convolvulus). 

Slagtmarke: Kronen klokkedannet, folder, Aret 
2kloftet. Froehuſet 25 3famret, ofteſt med 2 
Free t hvert Kammer, 

Udſeende: Slyngende Planter med krybende Rod, melÉs 

ydende Stengel, afvexlende Blade og ftilfede Blome 

fter i Bladaxlerne. 

i9de Glægt: Skjonkrave (Polemonium). 
Slagtmarke: Kronen zdeelt, hjuldannet. Stovnaa⸗ 

[enes Stifter heftede til Kronens Rør, og 
bredere ved Grunden, ſom af den tilſluttes. 
Aret zkloftet. Froehuſet zkamret. 

Udſeende: En Siirplante med finnede Blade og Blomſterne 

paa Enden af Stenglen naſten i Klaſer. | 

27de Slægt: Kongelys (Verbascum). 

Slegtmarke: Kronen hjuldannet. Stifterne indbeij— 
ede, uligeſtore, haarede ved Grunden. Aret 
huttet. Froehuſet a2kamret, 2klappet. 

A4 Udſeende; 



8 Femhannede. 

Udſeende: Planter af forſte Storrelſe med mere eller min— 

dre filtede, nedlsobende Blade. Blomſterne i Glat: 

axlerne eller paa Spidſen af Stenglen i lange År, 

28de Slægt: Foldtragt (Datura). 

Clægtmærfe: Bageret rørdannet, buget, den everſte 
Deel henfaldende, den nederſte vedblivende. 
Kronen tragtdannet, foldet. Froehuſet oven⸗ 
til 2 nedentit 4kamret, 4aklappet. 

Udſeende: En ftor Plante med grenet Rod, brede inde 

fEzarne Blade, eenlige hvide Blomſter og piggede 

Froehuſe. 

29de Slægt: Bulme (ANyoſcyamus). 

Slaegtmarke: Begerat klokkedannet. Kronen tragts 
dannet, halv 5kloftet den ene Flig bredere 
end de ovrige. Aret hoveddannet. Froehu— 
fot 2kamret, omkringſkaaret. 

Udſeende: En for Plante med tapdannet Rod, afvex—⸗ 

(ende Blade, og eenlige, ſtilkloſe, eenſidede Blom 
(ter i Bladaxlerne. 

zote Slægt: Trbaf (Nicotiana). 

Slæœgtmæœrke: Kronen tragtdannet med en foldet Kra—⸗ 
ve. Aret udſkaaret. Froehuſet 2kamret, 

2klappet. 

Udſeende: Meget ſtore Planter, ſom nærme fig til Duffer 
med brede Blade og Blomſterne paa Enden af Stenga 

len i Ar eder Toppe. 

zrte 
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arte Slægt: QOvalebær (Atropa). 

Slægtmærte: Kronen floffedannet, Støvnaalene inds 

bøjeve og ſtaage oventil vidt fra hinanden, 
Frugten et kugledannet, 2kamret Bær. 

Udſeende: En høj frærfgrenet Plante, med eenlige brune 

Blomſter, og runde, forte, glindfende Bær. 

gate Slægt: Blærebæger (Phyſalis). 
Slegtmerke: Bageret opblæft, naar Frugten nærmer 

fig fin Modenhed. Kronen hjuldannet. Stev— 
knoppene ſtaae tæt paa hinanden. Frugten et 
2kamret Bær, fFjult af Bageret. 

Udſeende;: En Plante af Middelførrelfe med krybende 

Rod. Blomſterne i Bladaxlerne, Bærrene røde. 

33te Slægt: Natſtygge (Solanum). 
Staegtmarke: Kronen hjuldannet, Stovknoppene næs 

ſten ſammenvoxne, og have to faa runde Hul⸗ 

(or i Spidſen. Frugten et 2famret Bær. 

Udſeende: En flyngende Buſt og mindre Planter, med 

Blomſterne i Koſte, modſat Bladene. 

wxy) Blomſterne tvekjonnede, overfædige; Kronerne 

eenbladede. 

rade Glægt: Samel (Samolus). 
Glægtmærte: Kronen fladkravet, zkloftet, med 5 

ſmaa Skal ved Grunden, ſom bedekke Støv: 

naalene. Året hoveddannet. Froehuſet 1fams 
vet, halv gklappet. 

AX 5 Udſeende; 



TO Femhannede. 

Udſeende: En Plante af Middelftørrelfe med afvexrlende 

Blade, og Blomſterne paa Enden af Stenglen i en 

Klaſe. 

2ode Glægt: Klokke (Campanula). 

Slagtmarke: Kronen klokkedannet, Grunden til⸗ 
ſluttet af de nedentil fladtentre Stifter. Aret 
3kloftet. Froehuſet z⸗ fjelden zkamret, aabe 

ner fig nær ved Grunden med lige faa mange 
Huller. 

Udſeende: Planter, for det meſte af temmelig Hojde, 

med Blomſterblade. Blomſterne felv ſnart eenlige, 

eller knippede i Bladaxlerne, ſnart i en Top paa 

Spibdſen af Stenglen. 

orde Slægt: Trevlekrone (Phyteuma). 
Glægtmærfe: Kronen i Begyndelſen dannet fom et 

Horn, deles ſiden til Grunden i 5 ligebrede 
lige Aret 2- 3Éløfter… Froehuſet zfams 
vet, med en rund gabende Aabning paa hver 
Side, og fronet med 5 ſyldannede Tænder. 

Udſeende: En ſmuk Plante med tapdannet Rod og ufar— 

vede Blomſterblade. Blomſterne ſidde paa Spidſen 

af Stenglen i et Hoved eller et Ax. 

22de Slægt: Lonicer (Lonicera). 
Slagtmarke: Kronen 1bladet, uregelret med tilbages 

bøjede Flige. Aret hoveddaunet. Frugten eg 
rundfadent Gær, 1» 3famret, 

Udſeende: Buſte med modfatte Blade, ſmukke pralende 
Blomſter og røde Bær, 

24de 
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23de Slægt: Lobelie (Lobelia). 
Slagtmarke: Kronen ibladet, uregelret, dens øvers 

fie Flig deelt paa langs. Stovknoppene næften 
fammenvorne, Froehuſet akamret. 

Udſeende: En ſtjon Vandplante med hvide Blomſter i 
Klaſer paa Enden af en tvepibet Rodſtilk. 

24de Slægt: Honningiver (Jaſione). 

Slægtmærte: Det fælles Blomſterdekke Jobladet. 
Bægeret sfløftet. Kronen dyst z3kloftet. 
Stovknoppene næften ſammenvoxne ved deres 
Grund. Froehuſet 2kamret, aabent i Spidfen, 

Udſeende: En Plante af Middelſtorrelſe med en tapdans 

net Rod og faa Grene, paa hvis Ende Stenglerne 

fidde i Hoveder. 

bie Dåfomfterne tveFjønnede, underfædige; Kronerne 
fleerbladede. 

esde Slægt: Viol (Viola). 

Slægtmærfe: Kronen 5bladet, uregeltet med et Horn 
bag til. Stovknoppene tæt ſamlede eller ſam— 

menvoxne i et Ror. Froehuſet 1kamret, 
g3klappet. 

Udſeende: Smaa Planter med afvexlende ofteſt hjertedan⸗ 

nede Blade, og üablomſtrede nedhængende Kronſtilke. 

26de Slægt: Balſamine (Impatiens). 
Slægtmærfe: Begeret 2bladet. Kronen 56lader, 

uregelret, med et horndannet Honninggjemme, 
Steoknoppene forenede, ved Grunden. — Frøes 

huſet 
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huſet kamret, ſpringer op i 5 ſpiralrullede 
Klapper. —D 

Udſetnde: SÉuggerlante med en ſaftfuld Stengel, afver= - 

[ende Blade, ſmukke Blomſter og elaſtiſt opſpringende 

Froehuſe. 

zate Slægt: Korsved (Rhamnus). 

Slagtmerke: Begeret 4⸗5kloftet, med ligeſaamange 
ſmaa Sfæl imellem Begerets Flige. Kro— 
nen mangler, Frugten et 2⸗4kamret Gær, 

Udſeende: Stor: DBuffe eller fmaa Træer med afverlende 

Blade og ſtilkede Blomſter i Bladaxlerne. 

zzte Slægt: Beenved (Euonymus). 
Slægimærte: Besgeret ofteſt 4kloftet. Kronen 4bla⸗ 

det, Stovnaalene ofteſt 4. Froehuſet 4kam— 

ret. Froene omgivne af et tykt Froedekke. 

Udſeende: En for Bufſk eller lidet Træ med 4bjarnede Gre⸗ 
ne, modſatte Blade og Blomſterne næften i Skſerme. 

**xxx) Blomſterne tvekjsnnede, overſedige; Kronerne 
fleerbladede. 

gåte Slægt: Ribs (Ribes): 
Slagtmerke: Bageret zkleftet. Kronbladene 5, 

meget ſmaa, diſſe tilligemed Stovnaalene hærs 
tede til Begeret. Aret 2kleftet. Frugten 
et 1kamret Bær med mange Froe. 

Udſeende: Større eller mindre Buſke, nogle med, andre 
uden Torne; Blomſterne hos diſſe i |lafer, Hog 
hine eenlige. 

i 

zyte 
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zyte Slægt: Vedbende (Hedera). 

Slægtmarke: Bægeret ztandet. Kronen 3bladet 
henfaldende. Uret enkelt. Beerret zkamret, 
zfroet, halvt omgiver af Begeret. 

Udſeende: En Buſt med krybende Stamme; liden naagr 

den kryber henad Jorden, maner en betydelig Hojde, 

hvor den ſtyder fig op ad Mure, Træer is. 

****4*5) Blomſterne uden Krone. 

z8te Slægt: Bruſtbaæger (Ilecebrum). 
Slagtmarke: Bageret zbladet, bruſfet. Frochuſet 

zklappet med 1 Froe. 

Udſeende: En liden Plante med en grenet og leddet Sten— 

gel; Blomſterne i Krandſe i Bladaxlerne— 

gote Slægt: Sandkryb (Glaux). 
Slagtmarke: Bageret 1bladet, klokkedannet, gklofe⸗ 

tet. Froehuſet overſedigt, eenkaniret, zklap⸗ 
pet med 5 Froe. 

Udſeende: En liden krybende Strandplante med en kneet 

Rod, modfatre Blade og ſmaa Blomſter i Bladaxlerne« 

gøde Slægt: Naalebæger (Theſium). 
Slagtwerke: Bægeret 1bladet, 4-5kloftet. Sten: 

naalene heftede til Begerets Rer. Frugten 

er en underſedig 1kamret Ned med et Froe. 

Udſeende: En liden Hejbunds Plante uden Grene wed 

Blomſterne 4 Klafer, og et Kort Biblad paa bveg 
Kronſtilk. 

**45* 
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——— Med eenboe og tveboe Blomſter. 

gide Glægt: Agurk (Cucumis). 

Slaægtmerke: Med eenboe Vlomſter. 

Hanblomſterne: Bægeret ztandet. Kronen zklof⸗ 
tet. Stovnaalenes Stifter egentligen fun 3, 
men de 2 fløftede i Spidſen, og bære hver 2 
Stovknoppe; diſſe altſaa 5. 

Hunblomſterne: Baegeret og Kronen ſom ovenfor, 
Frugten ev et zkamret Bær, ethvert Kammer 
har igjen en bindet Afdeling. Frøene mange, 

Udſeende: Haveplanter med krybende nedliggende Stengler, 
kantede Blade og ſtore langagtige eller tilrundede 

Frugter. 

ande Slægt: Galdebær (Bryonia), 
Slægtmærfe: Med eenboe og tveboe Blomſter. 

Hanblomſterne: Bægeret gtaudet, klokkedaunet. 
Kronen zdeelt. Stovnaalenes Stifter 3, 2 
af dem bære hver 2 Støvfnonper, 

Hunblomſterne: SGægeret og Kronen fom hos 
Hanblomſtret. Griflet zkloftet. Varret næs 
ſten kugledannet, med mange Froe. 

Udſeende: (En flyngende Gierdeplante med en tyk, tap⸗ 
dannet Rod, eg haanddannede Blade, i hvis Axler 

lomſterne ſidde. 

Landvands Skedekne — Polygonum amphibium — fee 

under ghannede, 3hunnede. 

Anden 
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Anden Orden. 

Tohunnede (Digynia). 

*) Kronerne tvekſonnede, eenbladede. 

43de Slægt: Ørehorn (Asclepias). 

Slagtmarke: Kronen ſnoet, 5deelt. Honnidggjem⸗ 

merne 5, forſynede med Horn, heftede til 

Stovnaalenes Stifter neden for Stovknoppene. 
Frugtbælferne 2, eenkamrede med flere Free, 
forfynede med langt Fnok. 

Udſeende: En ikke almindelig Hojlands Plante, med. 

modſatte Blade, hvide Blomſter i Toppen, og iſar 

udmaerket ved dens Frugtballer. 

g4de Glægt: Enzian (Gentiana). 

Slagtmarke: Kronen klokkedannet og folder, eller 
fladkravet og Kraven 4 til 5deelt. Griflet 
mangler. Froehnuſet aflangt, 1kamret, 2klap⸗ 
pet, aabner ſig paa langs. 

Udſeende: Siirplanter med en naſten udeelt Rob, modſatte 

ſtilkloſe Slade og himmelblaae eller violette Kroner, 

xx) Blomſterne uden Kroner, 

' 45de Slægt: Soldnaal (Herniaria). 
Slagtmarke: Bageret 5deelt, indentil farvet; imel— 

Tem de frugtbare Støvnaale fidde 5 golde, af—⸗ 
vexlende med Bagerfligene. Froehuſet omgis 
ves af det vedblivende Bæger, har 1 Froe. 

Udſeende: Liden Tørlands Plante med en grenet nedliggende 

Stengel; Blomſterne fidde flere tilhobe i Bladaxlerne⸗ 

46de 
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46de Slægt: Gaafefod (Chenopodium). 

Slæegimerke: Bægeret gkleftet, henimod Modenhes 
Den tilſluttet omkring Freet, tegnet med 5 
udmærfede Linier. Froet 1, overfædigt, lind⸗ 
ſedannet fladtrykt. 

Udſeende: Planter af Middelførrelfe, meeſt i Gruusſord 

og van Gader, med grenede Rodder, afvexlende Blade 

pg ſmaa Blomſter ſamlede i Hobe. 

47de Slægt: Melde (Atriplex). 

Slæegtmarke: Med fleerboe og eenboe Blomſter. 

Det tvefjønnede: Baegeret 5bladet. Freet 1, 
ſtager opret imellem Bagerbladene. 

Hunblomſtret: Begeret 2bladet. Frøet 1, lidet 
fladtrykt, indeſluttes imellem 2 ſtore Baeger⸗ 

blade. 

Udſeende: Ligeſom forrige Slægt; Bladene ere ſtundum 

neſten modſatte, og Stenglerne buſtartede. Naar 

Hunblomſterne ikke fandtes hos denne Slægt, ſkulde 

den neppe kunde ſtilles fra ben foregaaende. 

48de Slægt: Bede (Beta). 

Slaægtmarke: Bageret sfløftet, tillukker fig henimod - 
Freets Modenhed. Griflerne meget forte, 
Uret ſpidſt. Frugtknuden halv underſadig. 
Froet 1, nyredannet, ligger i Bagerets læder» 

agtige Bund. 
Udſeende: Store Planter med tapdannede Rodder, fur 

rede Sengler, paa hvis Spidſer Blomſterne ſidde 

flere tilhobe. 

49de 
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agde Slægt; Saltyder Salſola). 

Slægtmærfe: Bægeret zdeelt, vedblivende, Froe—⸗ 

huſet 1kamret med et ſnegledannet Frøe, 

Udſeende: Strandplante med grenet Rod, naſten trinde, 

ſaftfulde Blade; Blomſterne eenlige paa Spidſen af 

Stenglerne, eller i Bladaxlerne. 

sode Slægt: Alm (Ulmus). 

Slægtmærfe: Bægeret 5: og akloftet, indentil farvet. 
Froehuſet er en fladtrykt, med en gjennemfigs 

tig Hinde omgivet Vingefrugt, ſom indeſlut⸗ 
ter et Froe. 

Udſeende: Træer med afverfende Blade. 

**x*) Med tveboe ellev eenboe Blomſter. 

5ide Glægt:= Hamp (Cannabis.) 
Slægtmærfe: Med tveboe Blomſter. 

Hanblomſtret: Bægeret 5deelt. Kronen mangler. 
Hunblomſtret: Bageret 1bladet, aflangt, gaben⸗ 

de paa Siderne. Kronen mangler, Frug⸗ 
ten en liden 1kamret, 2klappet Nod, omgiven 

af Bægeret, 
Udſeende: En dyrket Plante med afverlende fingerdeelte 

Blades Hanblomſterne fidde i en Top fra Bladax⸗ 

lerne eller paa Spidfen af Stenglen; Hunblomſterne 

flere tilhobe i Nøgler, 

52de.Gfægt: Humle (Humulus), 
Slægtmærfe: Med tveboe Blomſter. 

Hanblomſtret: Bageret 5bladet. Kronen mangler. 
Hunblomſtret: er en Kogle, beftaaende af flere 

hindede egdannede —— ethvert af diſſe 
aden Deel. B fore⸗ 
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foreſtiller et eenbladet Beger, ſom er aabent 
og udeelt; under dette gjemmes 1 Froe. 

Udſeende: En flyngende Plante med hvaffe Stengler og 

Blade. 

53de Slægt: Braabfroe (Xanthium). 
Slægtmcerke: Med eenboe Blomſſter. 

Hanblouiſterne: Baegeret fleerbladet, taglagt, oms 
giver et ſammenſat Blomſter. Kronen üͤbla⸗ 
det, zkloftet, tragtdannet. 

Hunblomſterne: Bægeret 1 bladet med 2 Blomſter 
uden Krone; det forandres fiden til et tokamret 
Svøb for Froet, er udvendig bekledt med has 
gede Pigge, og har ↄ Horn i Spidſen. 

Udſeende: En temmelig høj Plante med enkelte afvexlende 

Blade, ſammenſatte Blomſter i Bladaxlerne og braad⸗ 

dede Froe. 

**xx) Med Blomſterne i Skjerme. Kronerne 5bla— 

dede, overfædige, med 2 Froe. 

(Den naturlige Familie: Skjer mblomſtrede (Um- 
bellati,) 

1) Wied enkelte Skjerme. 

54de Slegt: Tornknop Eryngium). 
Glægtmærfe: Blomſterne danne næften et Hoved. 

Svobet mangebladet, Blomſterbunden keg—⸗ 

ledannet, bekleedt med Auner, Frugten kro⸗ 
net med set lidet vedblivende Bæger, og bes 
kleedt med bøjelige Skal. 

Udſeende: Planter, ſom ved førfte Ojekaſt mere ligne Tie 

ſler end Skjermplanter. Roden grenet, Bladene tykke 

ſom Læder, af blaagraa Farve og forſynede med Torne. 

550e 



gemhannede: 19 

zz5de Slægt: Vandnasle (Hydrocotyle), 

Slagtmarke: Skjermen enkelt, ſtilket. Svobet 25 
4bladet. Alle Blomſterne frugtbare. Frug⸗ 
ten tilrundet⸗fladtrykt, glat. 

Udſeende: En liden krybende Vandplante med udeelte, ſejold⸗ 

dannede Blade. 

s6de Slægt: Sanikel (Sanicula). | 

Slagtmarke: Skſermene tetſtagende, næften hovede 
dannede. Blomſterne i Midten gode, Frug— 
ten bekladt med hagede Pigge. 

Udſeende: En ſmuk Plante af Middelſtorrelſe van ſtyggefulde 

Steder. Roden kegledannet. Stenglen med fan file 
løfe Blade. | 

2) Wied ſammenſatte Skjerme. 

4) Froet bekledt med Borſter, Pigge ellet Uld. 

57de Slægt: Fodangel (Caucalis). 

Slagtmerke: Blomſterne uligedannede, en Deel deraf 
golde, Frugten bekledt med Borſter eller 
Pigge, deels i ordnede Rader, deels firøede 

| uden Orden. | 

Udſeende: Roden tapdannet; Bladene afvexlende finnede. 

De 3 korſte Arter forſynede med fælles og enkelt Svob, 
den ſidſte blot med det enkelte. 

58de Slægt: Hjorterod (Athamanta). 

Slegtmarke: Alle Blomſterne ligedannede, frugtbare, 
Frugten egdannet-aflang, ſtribet, bekleedt 

med fün Uld. 

B 2 Udſeende 
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Udſeende: Roden tapdannet; Bladene afvexlende, fleerdob⸗ 

belt finnede. Skſermene forſynede med fælles og enkelt 

Svob. 

b) Froet med Furer, Nibber eller Striber; men uden 

Borſter, Pigge eller Uld. ' 

søde Slægt: Kortneb (Myrrhis). 
Slagtmarke: Frugten aflang, indknebet mod Svids 

fen, kortſnablet, med 5 ffarpe Kanter og lige⸗ 
faa. mange dybe Furer. Kjernen af lige Længs 
de med den hele Frugt. 

Udſeende: Skjermplante uden Svob, med en Deel golde 
Blomſter. 

Gode Slægt: Langneb (Scandix). 
Slægtmærfe: Frugten ſtribet, tyndere mod Spidſen, 

hvor den forlænger fig i en meget lang Snabel 
med ſkarpe Kanter. SKjernen opfylder fun 
den 4de Deel af Frugten ſelv. | 

Udſeende: Sfjermplante uden fælles -Svød; det enfelte 

5bladet. 

6ide Slægt: Korvel (Chærophyllum). 
Gliægtmærfe: Frugten [ang (Breden indeholdes 3 

Gange i Længden), glindſende, glat, med en 

foag Fure paa hver Side, hvor de 2 Frøe 
ligge op mod hinanden. Kjernen lidet len⸗ 
gere end den halve Frugt, 

Udſeende: Skjermplanter uden fælles Svøb, eller dog fun 

med et og ander enkelt Glad, fom falder tidlig af. De 

enkelte Svob tilbagebojede. 

C4 

Gade 
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6ade Slægt: Klaſeſtjerm (Oenanthe). 

Slægtmærfe: Kronerne uligedannedes de ſom ſidde 

i Omkredſen ſterre, de i Midten ſtilkloſe og 
golde. Frugten aflang med 10 Striber, kro— 

net med et vedblivende Bager og de lige op⸗ 
ſtaaende Grifler. 

Udſeende: SÉjermplante med fan Straaler; Smaaſtjermene 

naſten kugledannede. Der falles Svob mangler; des 
enkelte fleerbladet. 

63de Slægt: Billeboe (Phellandrium). 
Slægtmærfe: Kronerne naſten ligedannede og alle 

frugtbare. Frugten aflang med 10 fvage 
Striber, kronet med Bageret og de tilbages 
bøjede Grifler. 

Udſeende: Stſermplante, (i Sump): Roden afbidt. Der 
fælles Svob mangler, der enkelte 7bladet. 

64de Slægt: Kommen (Carum). 

eengrte Kronerne omtrent ligedannede, alle 
frugtbare. Frugten oval, lidet puklet, flad⸗ 
trykt fra Siden, med 8 ophøjede Linier og 
ligefaa mange trinde Furer; reden indehol: 
des 13 Gang i Længden, Griflerne korte, 
nedbøjede. 

Udſeende:; Skjermplante uden enkelt Eveb. Det. fælles 

Svøb ev enten reent borte eller fun 1bladet. Kronbla— 

dene kjsldannede, ſterkt indbojede med Spidſen. 

B 3 65de 

/ 
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65de Slægt: Buſmekker (Ægopodium). 

Slægtmærfe: Kronerne uligedannede, de fleſte frugts 

bare. Frugten ægdannet. Hoert Froe afs 
langt, mere end dobbelt faa langt fom bredt, 

med 5 ophøjede blege Linier. Griflerne til: 
bagebøjede, Begge Svøbene mangle. 

Udſeende: Stjermplante med krybende Rod og tredobbelt⸗ 

trekoblede Blade. 

6ode Slægt: Pimpinelle (Pimpinella), 
Slægtmærfe: Blomſterne ligedannede, alle frugtbare, 

Kronbladene indbøjede, Frugten ægdannete 

aflang, med 8 ophøjede Linier, hvert Frøe for 

fig med 5. Griflerne oprette,  Svøbene 
mangle, 

Udſeende: Skſermplanter, hvis SÉjerme før ———— 

ere nedhængende. 

67de Slægt: Merke (Sium). 
Slægtmærte: Alle Blomſterne ligedannede og frugt⸗ 

bare. Frugten oval eller ægdannet med mere 
eller mindre dybe Furer. Griflerne nedbeje⸗ 
de, Begge Svobene fleerbladede. Den ſidſte 
Art mangler fælles Svob. 

Udſeende: Skjermplanter, i Vand og Sump, med knollede 

eller trævlede Rodder og forſkjelligen finnede Blade. 

6gde Slægt: Hareore (Bupleurum). 
Glægtmærfe: Skjermene faablomſtrede. Kronerne 

ligedannede, gule. Frugten. tilrundet. fra Sis 
den 



Femhannede. 23 

Den lidet fladtrykt, ſtribet, ſpagt rynket. 
Smaaffjermenes Svob 5bladede, ſtore. 

Udſeende; Stjermplanter med udeelte Blade. 

6g8de Slægt: Perſille (Apium). 
Slagtmarke: Alle Blomſterne frugtbare. Kronbla- 

dene ligedannede, tilrundede. Frugten liden, 

puklet, hvert Frøe med 5 ſmaa Ribber. Svo—⸗ 
bet enten fattes eller beſtager af enkelte korte 

Blade. 

Udſeende: Sfjermylanter med en afbidt Rod, en furet 

Stengel og ofteft uden Svob. 

7ode Slægt: Haloſpob (Aethuſa). 

Slægtmarke: Ale Blomſterne frugtbare. Kronbla— 
dene uligeſtore. Frugten næften kugledannet, 
Dybt furer. Det fælles Svøb mangler; det 
enfelte er halvt og beſtager af 3 lange, ned⸗ 
hængende Blade. 

Udſeende: Skjermplante med tapdannet Rod, afverlende, 

dobbelt finnede og fligede Blade. 

7ide Slægt: Skarntyde (Conium). 

Ciægtmæ: ke; Alle Blomſterne frugtbare. Kronerne 
Omtrent ligedannede. Frugten ag-kugledan— 
net, med 8 Ridder, ſom før Frugtens fulde 
Modenhed ere bølgede, — Det fælles Svøb 
5-7bladet, det enfelte 3» bladet og halot. 

Udſeende: Skſermplante med tapdannet Rod, en meget bøj 

og plottet Stengel. ladene tredobbelt finnede. 

B 4 72de 
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72de Slægt: Gifttyde (Cicuta). 

Slæegtmarke: Alle Blomſterne frugtbare. Kronerne 
omtrent ligedannede. Frugten ægs hjertedans 

net, mere bred end fang, fladtrykt fra Siden, 
fvagt furet, Det fælles Svob mangler 3 det 

enkelte med borſtedannede Glade, 

Udſeende: Skjermplante; (i Vand); dens Smaaſtjerme ere 

udmarket runde. 

73de Slægt: Dil (Anethum). 

Slægtmærte: Alle Blomſterne frugtbare. — Kronerne 
ligedannede, gule. Frugten lindfedannet-flads 

trykt, med 3 ophøjede Striber paa Ryggen, 

og omgivet paa Kanterne med en hindet Rand, 
Begge Svøbene fattes. 

Udſeende; Stjermplante med finnede Blade, hvis Flige alle 

ere traaddannede. 

; 74de Slægt: Paſtinak (Paſtinaca). 

Slægtmærfe: Blomſterne i Midten golde. Kron— 
bladene indbejede, gule. Frugten oval, i 

moden Tilftand aldeles fladtrykt; hvert Free 

udvendig tegnet med 3 ophøjede Striber paa 
Ryggen, og 4 teglfarvede Linier fra Spidſen 
til Grunden, indvendig med 2 Linier. Svo⸗ 
bene fattes, eller beftaae fun af et enkelt Blad 
under de ſtore Skjerme. 

Udſeende: Skjermplante med tapdannet Rod; afverlende, 

finnede, ſaugtakkede Blade. 

* 

75de 
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c) Med vingede Froe. 

75de Glægt: Seline (Selinum). 

Slagtmarke: Alle Blomſterne frugtbare. Kronerne 
ligedannede. Frugten oval-aflang, fladtrykt, 

med 3 Striber eller Vinger paa Ryggen og 2 
hindede Vinger paa Siderne. 

Udſeende: Skjermplanter med tapdannede Rødder, tredobbelt 

finnede Blade og ſtribede ellev furede Stengler. Begge 

Svgbene findes hos dem alle, dog har den fidfte Art fun 

eet Blad under den fore Skjerm, og dette falder tidlig af. 

76de Slægt: Storffjerm (Imperatoria). 

Slagtmerke: Ale Blomſterne frugtbare, ligedannede. 
Frugten fladtrykt, indffaaret ved Spidſen og 
Grunden, med en breed hindet Rand, og 3 

ſpidskantede Ribber paa Ryggen. Det fal⸗ 

les Svob fattes ofteſt, undertiden beſtaaer det 

af et meget bredt Blad; det enkelte Svob af 
et og andet ſmalt Blad. 

Udſeende: Skjermplante med en leddet Rod, tredoöbelt tres 

koblede Blade og meget ſtore Skjerme. 

27de Slægt: Spoblrod (Peucedanum). | 

Slagtmarke: Blomſterne i Midten golde, Kronerne 
ligedannede, gule. Frugten tilrundet-oval, 
lindſedannet⸗fladtrykt, med 3 Striber paa Ryg⸗ 
gen og en hindet Rand. Begge Gvødene 
fleerbladede. 

Udſeende: Skjermplante med grenet Rod og finnede Blade, 
hvis Flige ere traaddannede. 

— RRS 78de 
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78de Slægt: Lopſtilk (Ligufticum). 

Slagtmæerke: De fleſte Blomſter frugtbare. Kro— 
nerne ligedannede. Frugten ægdannet : aflang, 
fronet med én liden Reſt af Bageret; paa 
Ryggen 3 Vinger og en ſtiv Rand, Begge 
Svobenes Blade: hindede paa Randen. 

Udſeende: Skjermplanter med grenede Rodder, fleerdobbelt 

finnede eller dobbelt trekoblede Blade. 

79de Slægt: Angelik (Angelica). 

Slagtmarke: Alle Blomſterne frugtbare, Kronerne 
ligedannede. Smaaſklermene kugelrunde. 
Frugten oval, ſoagt indſkaaret ved Spidſen, 
med 3 Furer paa Ryggen og brede Vinger ved 
Kanterne. Griflerne tilbagebejede. Begge 
Svobene fleerbladede. 

Udſeende: Sfjermplanter med udmærket kugelrunde Smaas 

ſtjerme. Bladene dobbelt finnede. 

gode Slægt: Bjornekloe (Heracleum). 
EC lægtmærfe: Alle Blomſterne frugtbare, De yderſte 

Kronblade i Omkredſen ført, indbojede med 
en Sage, Frugten bladformig⸗fladtrykt, hæften 
hiertedannet, indſtaaret ved Grunden og Spids 
ſen; hvert Froe udvendig tegnet med 3 ophøjes 
De og 4 farvede Linier fra Spidſen til Mids 
ten; indvendig med 2 Linier, ſom danne en 

Heſteſfkoe. Det fælles Soob fattes ofteft. 

Udſeende: Skjermplante med en tapdannet Rod og hvas— 
haarede Stengler og. Blade. 

gIde 
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gråe Slægt: Folbfrøe (Laſerpitium). 
Slæegtmaerke: Alle Blomſterne frugtbare, — Kronbla— 

dene næften ligeftore, Frugten aflang, hoert 
Froe med 4 ſtore hindede Vinger, hvoraf de 2 
paa Myggen ere de mindſte og fidde hinanden 
nærme. Det fælles og enkelte Svød fleer— 

" bladet, 

Mdfeende: Skjermplante med tapdannet Rod og dobbelt fins 

nebe Blade. 

Hørfilfe (Cuscuta Epithymum) ſee Klaſſen 4hannede, 
2hunnede. 

Stikkelsber Ribe (Ribes Groflularia) fee zhannede, 1fjuns 

nede. 

Tredie Orden, 
Trehunnede (Trigynia). 

+) Blomſterne overfædige. 

gade Slægt: Ovalfved (Viburnum). 

Glægimærte: Bægeret zdeelt. Kronen zkleftet. 
Gærret med 1 Froe. i 

Udſeende: Ce Bufftræ med udeelte, modſatte Blade og Blome 

ſterne i Koſte. 

g3de Slægt: Hyld (Sambucus). 

Slægtmærte: Bageret zdeelt. Kronen z3kloftet. 
Boerret med 3 Froe. 

Udſeende: Smag Træer med finnede Blade og Blomſterne 

i Quaſte. 

SE) Blow⸗ 
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xx) Blomſterne underſadige. 

84de Glægt: Skoerem (Corrigiola). 

Slegtmæerke: Bageret zbladet. Kronen 5bladet. 
Frugten en trehjørnet Nod med 1 Froe. 

Udſeende: En liden Plante med udſtrakte Stengler og afs 

vexlende ftilfløfe Blade. Blomſterne i Nøgler, 

g5de Slægt: Honſebid (Alſine). 
Slægtmærfe: BGægeret 5bladet. Kronen 5bladet, 

hvert Bla kleftet næften til Grunden, Stov⸗ 
naalene fra 3 til 10. Froehuſet 1famret, 
zklappet. 

Udſeende: En liden Plante med Énæet Stengel, modſatte 

Blade og ſtilkede Blomſter i Bladaxlerne. 

Fjerde Orden. 

Firehunnede (Tetragynia). 

g6de Slægt: Spinat (Spinacia). 

Slagtmeerke: Med tosbee Blomſter. 

Hanblomſterne: Bageret 5deelt. Kronen mangler, 

Hunblomſterne: Bageret 2⸗4kloftet. Kronen 
mangler. Feoet 1 inden for et haardt, til 

fluttet Bager. 

Udſeende: En Haveurt med opret Stengel, udeelte Blade 

og Blomſterne i Nogler i Bladaxlerne. 

87de Slægt: Quindefryd (Parnafia). 

Slægtmærfe: Baegeret 5deelt. Kronen 56ladet. 
Honninggjiemmerne 5, med mange Traade, 

hvor⸗ 



er Femhannede. | 29 

hvoraf enhver ender fig med en Kugle. Froe⸗ 
huſet 1famvet, 4klappet. 

Udſeende: En ſmuk hvidkronet Plante med en enkelt cen, 

bladet Stengel, og eenlige Blomſter paa Spidſen. 

Femte Orden. 

Femhunne de (Benragynia), 

g88de Glægt: Hindebæger (Statice). 

Slagtmarke: BGægeret 1bladet, foldet, raslende. 
Kronen 5bladet. Froehuſet 1famret uden 
Klapper. 

Udſeende: Planter med trævlede Rodder, Bladene ved Kos 

den og Blomſterne i et Hoved eller en Top. 

gode Slægt: Hør (Linum). 

Slægtmærfe: Bægeret 5bladet. Kronen 5bladet. 
Froehuſet rofamvet, ders Klapper forbundne 
ved Hjelp af Sfillevæggene, Froet I i hvert 

Kammer, , | 

Udfeende: Planter med bladfulde Stengler og Blomſterne 

i Toppe. 

gode Slægt: Soeldug (Droſera). 

Slagtmarke: Bageret zkleftet. Kronen bladet, 
Froehuſet 1kamret, 3-5klappet, — fig i 
Spidſen. 

Udſeende: Moſeplanter, hvis Blade ere forſynede med kjer⸗ 

telberende Haar. Blomſterne i eenſidige Klaſer. 

Siette 
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Sjette Orden 
Mangehunnede (Polygynia). 

gide: Slægt: Muſehale (Myoſurus). 

Slaegtmerke: Bægeret 5bladet, henfaldende; hvert 
Blad, omtrent paa dets Midte, heftet faſt til 

Rodſtilken, og ender fig Derfra i en liden løs 
Flig. Kronbladene 5, ligne Støvnaalene og 
ſidde afvexlende med diſſe. 

Udſeende: En liden Plante med ſmalle udeelte Blade og 

ſmaͤg guulladne Blomſter paa Spidſen af en Rodſtilk. 

Blomſterbunden forlænger fig i Form af en Muſehale. 

— Femte 
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Femte Klaſſe. 
Femhannuede (Pentandria), 

Forſte Orden 

Eenhunnede (Monogynia). 

zfie Slægt: Kjerminde (Myoſotis). 
Slagtmarke: Bageret zklsftet, vedblivende. Kro⸗ 

nen fladfravet, 5kloftet, hver Flig foagt ud: 

ſkaaren.  Svælget tilflutter med 5 farvede og 
ophøjede ſmaa Kjertler. 

iſte Art: Eng Kjerminde (M, paluſtris, Roth.) 

Urim. Roden fleeraarig. Bagerſligene ovale, 
butte, glatte, af fige Længde med Kronens Ror, aabne 
om det modne Frse. Bladene lancetdannede, naſten 

" glatte, Stenglen fun lider grenet. Fl. Dan, Tab, 

D. Skorpionsurt, ſom voxer i Morads. Kyll. For: 

gjæt mig ei, Glemmigikke, Muſedre, Katteøje. 

Voxer hyppigen paa fugtige Enge og i Kjær. 

Blomſtrer fra May til September. 

Udførl, Beſtr. Roden flesraarig, krybende. Steng⸗ 

Ten opret, af 1 Fods Højde, kantet, forthaaret, fun oven⸗ 

til grenet. Bladene ſtilkloſe, haarede paa Kanten, paa 
Overfladen ligge Haarene ligeſom flæbede til Bladet. De 

nederſte Blade lancetdannede, de sverſte mere tungedannde. 

Blomſterne ſidde paa Enden af Stenglen i tvedeelte Kla⸗ 

ſer. Bægeret- aabent omkring Froet, naar det modnes. 

Kronen himmelblage. Sovalget tilſluttet af 5 gule 

Kjertler. Stovnaalene og Griflet af lige Længde med 

Kre⸗ 
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Kronens der. Frøene 4, ægdannede, glatte,” ſortladne og 

ligge nøgne i Bageret. 

Anmarkn. Linne forener denne og følgende tvende 

Arter under Navn af Myofot, ſcorpioides. Saavidt man 

af hans Sfrivrer fan dømme, har han ikke fjende Fors 

ſtjellen imellem deres Varighed, heller ikke feer dem dyrkede. 

Bed ſenere Erfaringer ev det fat uden for al Tvivl, af nogle 

ere fleraarige, andre derimod fun aarige, Ved i flere Aar 
at fee dem dyrkede i vor botaniffe Have, er jeg desuden overs i 

beviiſt em, at den ene ikke ved Cultur gaaer over i den anden, 

-øg af de Artmarker, jeg har angivet, ere beſtandige, hvor⸗ 

med ogſaa Roths og Schmits Jagttagelſer fremme overeens. 

Paa det man aldeles ikke ſtal kunne misforftaae mig, ſtal 

jeg henviſe til en god Figur paa hver Irt. 

Af denne Art hat Curtis en meget god Tegning i Flora 
Londinenfis Tab, 165. En temmelig god finder man i Mo⸗ 
riſons Plantarum hiſtor. univerſ. oxonienſis, Tom, 2, Se, 

33, Tab: 21. Fig. 4, under Navn af Scorpiurus paluftris, 

fun ere Bagerfligene fegnede alt for fvidfe. — I Schkuhrs 

Handbuch Tab, 29, findes ogfaa en Tegning heraf. 

Egenſk. og Brug. Digterne Have forlæengſt 
givet denne Plante Udedelighed ved deres Vers; den ev 
endnu de Elſtendes Yndlingsblomſt, og Venner ſtjenke 

hinanden den til et Minde. Naturen har med rund 

Haand ſtatteret dens Krone 5 Øjet møder den faa gjerne. 
Huusdyrene ſynes alle at ſtaane denne ſmukke Plante; 

at den deſto længere maatte forlyſte Menneſtet. 

WXldre Beretninger angive den ſom fradslig for 

Faar, og fægge til! af den foraarfager bem; ſom drevne 

af Hunger æde den, dødelige Tilfælde, Dens fandfes 

fige Egenſtaber beſthrke dog iffe denne Beretning; dens 
Vores 
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Voxeſted fader formede, at den for faavidt fan være 
Faarene ffadelig, ſom enhder fugtig Grasgang ikke er 
dem tjenlig. 

Tor imidlertid ved Erfaring at oderbeviſes om 

Rigtigheden af hiin de ldres Beretning, har Prof. 

'CBiborg anftiller Forføg -med denne Plante paa Vetes 
ringrſkolen. Han gav et fundet Faar faftende en for 
Haandfuld, og fiden i 4 Dage denne Gave hver Dag 

fordobblet; Faaret vedblev af være fundet, og man. ſpo⸗ 
rede flet ingen farlig Folge derefter, Jeg har igjentaget 
dette Forføg med lige Udfald. 

Honckeny anfører den ogſaa ſom ſtadelig for 
Heſte. 

2den Art: Skob Kjerminde (M. fylvatica, Ehrh.) 

Artm. Roden fleeraarig. Bage'fligene ſpidſe, 

haarede, af lige Længde med Kronens Rør, og aabne 
omfring det modne Froe. Bladene æg-lancetdannede og 
haarede. Stenglen meget grenet. Fi, Dan, Tab, 

D. Sforpionsurt, ſoin vorer i Skovene. Kyll. Har 
forreſten ſamme Navne fom den forrige. 

Voxer almindelig ved Kanten af Skove, i Lunde og paa 

ſtyggefulde Steder. 

| Blomſtrer fra Maj til September. Frøene modnes i 
Juli, Auguſt 20. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen 

meget grenet, tyndere end den foregagende, men af lige Hojde 

med den. Bladene merkere, haarede paa begge Flader. 

Bægerfligene meget fpidfe, med mange Haar, ſom boje 

fig i Spidſen. Kronerne ofteft himmelblage af lige Stor⸗ 

relfe med den foregagende. 

2den Deel. C Anmarkn. 
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Anmarkn. Planten, dyrket af Hr. Zolboll i vor 

Botaniſke Have, blomſtrede forſt i ſit andet Aar. Den 

ſtod ved Siden af folgende Art, og i lige Jordmon med den 

paa et aabent Sted, uden at forandre fit Udſeende fra den 

vilde Tilfand. Rap i hang Synopfis methodica ſtirpium 

3die Udgave, har en god Figur heraf Tab, 9. Fig. 2. Kros 
nerne ſynes dog lidet for fore. 

Egen. og Brug. Gee under foregaaende Art. 

gdie Art: Mark Kjerminde (M. arvenfis Rothye 

Artm. Roden aarig. Stenglen ſtarkgrenet. 
Sladene æg - lancetdannede, neſten nedlobende, og haar 
rede. Bagerfligene længere end Kronens Rør, haare⸗ 

de, ſpidſe, cilfluttede omÉring det modne Frse. Fl, 
Dan, Tab. 583. 

D. Skorpionsurt, fom voxer paa Agrene. Kyll. Har 

forreſten ſamme Navne, ſom ved den forſte Art ere anførte. 

Voxer paa Agre og tørre Grasgange. 

Blomſtrer fra Juni til Auguſt. 

Uoførl, Beſtr. Roden aarig og udfEyder almindeli⸗ 

gen flere ſterkgrenede, ſtivhaarede, fladtrykte Stengler 

af S til I Fods Højde; de nederſte Rodblade tabe fig i 

en liden Stilk, de ere alle ftivhaarede. Kronſtilkene 

fidde i eenfidede Klafer paa Stenglens tvedeelte Grene. Kro⸗ 

nerne meget mindre end begge de forrige Arters. Frøene 

fladtrykte. 

1fte Anmarkn. Foruden ovenanforte Sigur af FI, 

Dan,, hvor Kronerne ere tegnede noget ſtorre end naturlige, 

og hvor den mindſte Figur unægteligen er den bedſte, findes 

vafan en Tegning af denne Art hos Moriſon i hans Plant, 
hiftor, oxonienf. Tom, 2, Sedt, II. Tab. 31, Fig, I, i 

anden 
|! 

— — 
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anden Rad, under Navn af Scorpiurus arvenſ, hirſut. an- 

nuus. At den virkelig er en aarig Vext, derfer ere ej allene 

flere troværdige Plantekyndige Borgen, men jeg har ogſaa 

felv overbeviiſt mig derom ved at fee den dyrket. 

eden Anmarkn. Under Navn af Myofotis collina an⸗ 

føre Forfatterne er Plante, fom kommer denne meget nær, 

men er meget mindre og vorer paa Bakker og høje Steder. 

Da jeg iffe har ſeet den dyrket og ikke har kunnet finde cons 

ſtante Caracterer, hvorved den kunde ſtjelnes, anfører jeg den 

fil videre fom en Afart af M. aftvenfis. 

Egenſk. og Brug. Den er mindre fijen end de 
2 foregaaende Arter, da dens Krone er liden og ders 

for uanſeelig. Deng Nytte er endnu ubekjendt. Den 
har engang vævet brugt mod Hjenſygdomme. 

ade Art: Toehaget Kjerminde (M. Lappula Lin). 

Urim. Bladene lancetdannede, fidbaarede. Krses 
ne Geflædte med tvehagede Pigge. Fl. Dan, Tab, 692. 

D. Hundetunge. 

Sjelden. Voxer paa gruſede Steder, Hr. Zorne⸗ 

mann har fundet den i Tollerlund ved Odenſe. Jeg har 

fundet den pan Bornholm ved Havnen i Nexve. 

Blomſtrer fra Sfutningen af Juni til September, 

Udfsrl. Beſtr. Roden aarig, tappannet. Stenge 

(en = til 1 Fod høj, opret, trind, træet og haaret. B las 

dene ſtilkloſe, ſidde uden Orden og ere ſtivhaarede ſom hele 

Planten. DGægeret aabent omkring det modne Froe. Kro—⸗ 

nerne ſmaa, af en blegblaa Farve. Froene 4, ægdans 

net-tilſpidſede, ligeſom avertrufne med en Læderhud, og hvert 

af dem bekladt med 2 Hader tvehagede Pigge. | 

€ 2 Anmarkn 

* 
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Anmarkn. Den anførte Figur af Fl, Dan, er i det 
mindſte for ſaavidt ufuldſtendig, ſom den mangler Frøet, der 

giver et veſentligt Særfjende for denne Art, Dette har 
Gærtner ypperligen aftegnet hans Verk: De frudibus. et 
femin, plant, Tom, I. Tab, 68. Moench har, i Method, 

plant, hort, et agri Marburgenfis Ge. iſer for Frsets 

Skyld, gjort en færffile Slægt heraf under Navn af Lappula, 

Egenſk. og Brug. Hidindtil veed man ikke at 
anvende denne Plante i Oekonomien. Af Huusdyrene 
ere Gederne de eneſte, ſom gjerne æde den. 

2den Slægt? Steenfrøe (Lithofpermum), 

Slægtmærfe: Bacgeret Zdeelt med ligebrede Fliges 
Kronen tragtdannet. Svalget aabent. Frug⸗ 
ten beftaaer af 4 ſteenhaarde Nodder. 

ifte Art: Læge Steenfrøe (L. officinale, L.) 

Artm. Bladene lancetdannede, tilſpidſede. Kro⸗ 
nerne neppe længere end Bægeret, Frøene glatte. Fl. 
Dan, Tab, 1084. 

D. Steenbikke, Steenbrekke, Steenhirs. Kyll. J 
Sjelland og Fyen: Steenbrak. 

Voxer ikke fjelden paa høje ſandige og gruſede Steder; 

i Sjelland ved Kjøbenhavns Øfterport, ved Bagfværd, Rocés 
kilde, Eſſerom; hyppig paa Bornholm o. ſ. v. 

Blomſtrer i Maj og Juni. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, inden og. udentil 

rød. Stenglen opret af 1 Fods Hojde og derover, DB las 

dene afvexlende, heelrandede, tilfpidfede, paa Underfladen 

nervede og bleggreonne. Blomſterne eenlige, kortſtilkede. 

Kronerne bleghvide, med en grøn Punkt ved Grunden af 

enhver 
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hver Flig. Frugten beſtaager egentligen af ægdannede 

Nodder med en hvid glindſende Skal, lig Elfenbeen, ſom 

paa den indre Side har en fremftaaende Linie med 2 For: 

;Bybninger ved Siden, 

Anmarkn. Foruden ovenanforte ypperlige Figur, findes 

ogſaa en god Tegning hos Dlen i Icones med, T. 75, og 

hos Gærtner Tab. 67 en Tegning af Frøet. 

Egenſk. og Brug. Planten er uden Lugt og Smag. 
De ældre Læger have betjent fig af Frøene ſom et urin⸗ 
Drivende og ſteenoploſende Middel, ſtjent uden. ſynder⸗ 

lig Nytte, Skallen indeholder megen Kalk og brufer 
med Syrer efter egne Forføg. Det egentlige Froe eller 
Kjernen beftaaer af en meelagtig Subſtans, og fan ders 
for i Dyrtid anbefales til Brød. Det indeholder forreften 
en Olie og giver en behagelig Emulſion. Barken af Ros 
den farver rodt. Skjont Haller formoder devgjørende 
Egenſtaber hos denne Plante, ædes den dog af Gederne 
uden Sfade. De øvrige Huusdyr, Faaret undtagen, 
vrage den. Rensdyrene æde den heller ikke, efter For: 
ſog anfiillede her. Bierne føge dens Blomſter. 

aben Art: Rynket Steenfroe (L. arvenſe L.). 
Artm. Bladene ſmal-lancetdannede, butte. Kro: 

nerne neppe længere end Bageret. Froene rynkede. 
Fl. Dan, T. 456. 

|, D. Steenbrekke med fort Frøe, Sperklinte, Steens 

klinte, Kyll. J Iylland: Steenklinte, Koedrevler. 

Voxer almindelig paa Agre i ſandigt Jordmon imellem 

Kornet. 

Blomſtrer i Juni. 

Udforl. Beſtr. Roden aarig, udentil purpurrød, 

indentil hvid, Stenglen opret, grenet, omtrent af en Fods 
€ 3 Ho de. 
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Hojde. Bladene ſmallere end den forriges, mere rue sg 
haarede. Kronen har ved Grunden én violet King, 

Noedderne rue eller hvaffe, ſtidenhvide eller brunladne. 

Anmarkn. Gartner har en fEjøn Tegning af Frøet i 
hans Vark: De ſemin. et fruct. plant. Tom, J. Tab, 67. 

Egenſk. og Brug. Roden af denne Plante gider 
en ſmuk rød Farve, hvormed Pigerne i Nordlandene, 
efter Linnes Beretning, paa Kefibagene vide at fminfe 
ſig. Bladene kunne om Vaaren bruges ſom Kaal. Paa 
den Tid ædes de med Begjerlighed af Sviin, Geder og 
Faar, de sorige Huusſdyr vrage dem. Den er et Ukrud 
mellem Kornet. Bierne trakke af dens Blomſter. 

zdie Slægt: Oxetunge (Anchuſa). 

Slagtmarke: Bageret 5deelt. Kronen tragtdannet. 
Svælget tilſtuttet med 5 ægdannede, frem— 
ſtaaende fmaa Sfæl. Frugten beftaacr af 4 
rynkede Nedder, fom hver have en ftor rund 
Aabning ved Grunden, 

iſte Art: Læge Oxetunge (A. officinalis, L.) 

Artm. Bladene lancetdannede. Axene taglagte og 
eenſidede. Fl. Dan. Tab. 572. 

D. Oxetunge. 

Almindelig paa Agre og gruſede Steder, i leerigt og 

ſandblandet Jordmon. 

Blomſtrer i Juniog Sult. 

Udført. Beſtr. Roden fleeraarig, tappannet. Steng⸗ 
. Fen af £ til 2 Fods Højde, ſoagt kantet. Bladene lan⸗ 

getdannede, afvexlende, ſtilklsſe, heelrandede. Kronerne i 

Begyn⸗ 
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Begyndelſen rod⸗violette, ſiden blaae, hos nogle aldeles Gvide. 

Frugten er en Død, hvis Skal er rynket og har en viid 

Aabning ved Grunden, hvorigjennem en Deel af Kjernen 

ſees. Enhver af diſſe Nødder ligner omtrent en liden Skoe. 

Anmarkn. Nogle anfee den med hvide Blomſter for 

en Afart. J den anførte Figur af Fl: Dan. fattes Frugter, 

fom giver et godt Kjendemerke for Slægten, Plenck har 

en ſmuk Figur heraf i Icones medic, T, 79, 

Egen. og Brug. Planten er uden Lugt, men 
har en fødladen flimes Smag. Dens unge Blade kunne 
om Vaaren anvendes til Kaal. Den udpreſſede Saf: 
anbefales af de Idre ſom et kjolende Middel. Saf— 
ten af de friffe Blomſter ſtal, fogt med Allun, give en 

grøn Farve; men mere væfentlig til Farverie er Roden, 
hvis ſmukke røde Farveftof man ogſaa ſtal kunne betjene 
fig af til den Viingeiſt, ſom bruges til Thermometre. 

Saafænge denne Plante er ung, ædes den med 
Begijerlighed af Horngvæget, Soiin og Faar; ogſaa 
Mensdyrene æde Bladene, Bierne ſoge hyppigen dens 
Blomſter. | 

ade Slægt: Hundetunge (Cynogloſſum). 

Slagtmarke: Begeret zkloftet. Kronen tragtdans 
net, Svælget tilfluttet med 5 Skel. Frugten 
beftaaer af 4 Nedder, fom fun med den inder: 
fte Sant ere heftede til Grunden af Griflet, 
og iffe have nogen Aabning. 

afte Art: Læge Hundetunge (C. officinale, L.) 

Artm. Bladene bred⸗lancetdaunede, ſtilklsſe, hvas— 
haarede iſer paa Overfladen. Stobnaalene kortere end 
Kronen. Fl. Dan. Tab, 1047, 

É 4 D. Hun⸗ 
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D. Hundetunge, Uldborrer. Ryll. 

Voxer almindelig ved Veje, Gjerder og andre udyrkede 

Steder, ofteſt i tør, ſſelden i vaad Grund. 

Blomſtrer i Juni, Juli, og bærer modent Frse i Aus 

guſt og September. 

Udfør, Beſtr. Roden toaarig, kegledannet, af en 
Fingers Tykkelſe, udentil ført, indentil heidagtig. Steng⸗ 

lenaf 2 til 3 Fods Hojde, opret og lodden. Rodbladene 

ſtilkede, egdannede, ſpiſſe. Stengelbladene ſtroede, 

paa Overfladen hvaffe, de øverfe ſtilklosſe. Blomſterſtil— 

kene afverlende, trinde, Bægeret »Ddeelt, dobbelt ſaa 

langt ſom Kronens Ror. Bagerfligene ag lancetdan⸗ 

nede og dunede Kronen har almindelig en morkrod, 

ſjeldnere en hvid Farve. Stsvnaalene ligge ſtjulte under 

de 5 Sfæl, ſom ere Honninggjemmer, Frugten beftaace 

af 4 fladtrykte bruunladne Nødder, fom ere befatte med 

Sager. 

Anmarkn. Curtis har en ffjøn Figur af denne Plante 

i Fl, Lond. T, 249. Plenck en anden i Icon, medic, T, 78, 

Egenſk. og Brug. Den friffe Plante Har en ube⸗ 
hagelig ſtinkende Lugt, fom er ſtarkeſt, naar den voxer 
paa vaade Steder, men forgaaer ved Tørring. Band, 
ſom deftillereg over den, faaer en væmmelig Smag og 
en bedsvende Lugt. Baade Roden og Bladene have i 

ældre Tider været beffyldte for at beſidde bedevende 

Egenffaber, en Beſtyldning, ſom fenere Erfaringer ikke 

fuldeligen hove bekreftet. Overalt har den altid, hvor 

man har brugt den ſom Lagemiddel, været forbundet 

med aendre Sing, hvorved dens egen Virkning bliver 

uvis. Moriſon kortaller, at en Ret af de unge Blade 
foraarſagede Brakning, ſiden Bedevelfe og Søvn, ja 

endog 
(I 
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endog Doden; og Blair giver Efterretning om lignende 
Folger-af dens Brug indvortes. Den fortjener da vel 
nøjere af forſsges, endſtjondt den ſom Lægemiddel er 
næften gaaet af Brug. 

En Ynfufion af Roden antager em rød Farve, ſom 
ved Jernoditriol forandres til mørfgraae, Gilibert rofer 

den mod Øjenbetændelfe, Alle Huusdyr vrage den, 
Geder undtagen; ogfaa Rensdyret vilde iffe ſmage den. 

Bierne ſoge Blomſterne. 

Froet hænger læt faft ved Kladerne, faa at Plan⸗ 

tens Udbredelfe ogfaa paa denne Baade befordres. 

ste Slægt: Lungeſtyrke (Pulmonaria). 

Glægtmærfe: Bageret ztandet, prismatiff zhiornet. 

Kronen tragtdannet. Svalget aabent. Froe—⸗ 
ne 4. | 

afte Art: Smalbladet Lungeſtyrke (P, angufti- 
folia L.) 

Artm. Stengeldladene aflang - fancetdannede, halv 
ſtengelfattende. Rodbladene elliptiſtfe. Fl. Dan. Tab. 

483- 

D. Lungeurt med fmalle Glade. Rylling. 

i Voxer fjelden i Charlottenlund, hvor Kylling og Vahl 

have fundet den; efter Muͤller ved Dronninggaard og efter 

Weber i Holſteen. 

Blomſtrer i Maj og Juni. 

Anmarkn. Denne Plante ſtjelnes fra den efterføls 

gende ved dens ſmalere og mere lancetdannede Blade, ſom 

halv omfatte Stenglen. Jeg var længe i Uvished om, hvor⸗ 

vidt den ovenfor anførte Figur af Fl, Dan, kunde føres her⸗ 

3 € 5 hid 
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hid. Exemplarer, ſom jeg har for mig fra Charlottenlund 
og fra Sverige, hvilfe femme aldeles overeens med Cluſii 

Sigur i Hiftor, plant, Lib, 5. pag, CLXIX, der næften citeres 
af. alle Forfattere, ſynes flet ikke at paſſe til hiin Tegning, 

ligeſaa lidet fom den Figur hos Cluſius ſammeſteds p. CLXX, 

hvilken Linne felv anfører til anguſtifolis, ſvarer nøje dertil, 

Endeligen hav jeg dog nu iblandt den ſmukke Samling, ſom 

Ar. Prof. Viborg har bragt hjem fra Polen, fundet Exem⸗ 

plarer, hvilke nøje paffe fil den Bderſte Tegning, ere nokſom 
forfEjellige fra P. ofEcinalis, og komme narmeſt til anguftie 
folia. Men ved igien at ſammenligne diffe med Planter, 

ſom fvare til den forſtnevnte Figur hos Cluſius, hvilken 

Aiton anſeer ſom den forſte Afart af anguftifolia, ſynes mig, 
at diſſe tvende vel fortjente at være adffilte Arter, Pros 

feſſor Retzius ev, ſaavidt jeg veed, den enefte Forfatter, fon 

henfører Fl, Dan, Tab, 493 til P. officinalis, hvortil fan 

vel fan have nogen Grund, naar fan blot hav ſammenlignet 

Denne Figur med den ſvenſte Plante. 

Hos os findes ſaaledes 2 Afarter, een med fmalle (ans 

tetdannede Blade uden Pletter, ſom voxer i Charlottenlunds 

Skov, og er aftegnet hos Clufius p, CLXIX; en anden med 

aflang» lancetdannede, ſtundum plettede Blade, ſom er tegnet 

i Fl, Dan. Tab. 483. 

Egen. og Brug. —— 

aben Art: Almindelig Lungeſtyrke (P, officinalis) 

Artm. Stengelbladene agdannet-aflange. Rod⸗ 
bladene næften hjertedannede. Fl. Dan, Tab. 482. 

D. Lungeurt med ſpettede Blade; Lungeurt med brede 

Blade. Kyll. 

Almin⸗ 
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Almindelig i Skove, ſom i Charlottenlund og flere 

Steder. 

Blomſtrer i Maj og Juni. 

Udfør, Beſtr. Roden fleeraarig, ander Steng⸗ 

len shjørnet, henimod 1 Fod høj. Rodbladene ſtilkede, 

næften hjertedannede, bredere end Stengelbladene, ſom ere ſtilk⸗ 

løfe, ſnart med ſnart uden Pletter og blegere paa Underfla— 

Den, Blomſterne ere ſamlede i et Knippe van Spidſen af 

Stenglen. Kronerne i Begyndelſen purpurfarvede, fiden 

blage med et hvidt Nør. Stovnaalene ſtore, tæt. ſam⸗ 

lede i en Krands, Frøene forte og glindſende. 

Egen. og Brug. Denne Plante beſidder ingen 
ſynderlig Lugt eller Smag. De Xldre have anbefalet 
den mod Hashed, Hoſte, Blodſoytning 0. f. v., dog 
ſynes dens eneſte virfende Egenſtaber af beſtage i de faa 
flimede Dele, den befidder, Hvori den Bog maae ſtaae 
langt tilbage for mange andre. 

J Engelland og nogle Steder i Tpdſtland bruges 
Dens unge Blade til Kaal, Salat og i Beſynderlighed til 

Wggekager. Ved Forbrænding giver den megen Uffe; 
efter Gmelin 7de Delen af dens Vægt. Paa Ulident 
ffal den farve brunt. 

Den ædes , gjerne af Geder og Faar, vrages af 
Heſte, Køer og Ssiin, 

Bierne føge dens Blomſter. 

Ste Slægt: Kulſukker (Symphytum), 
Slægtmærfe: Bageret 5deelt, Kronen klokkedannet 

med et buget Rør og en 5tandet Krave. Svel⸗ 

get tilſſuttet med 5 aflange ſyldannede Sfæl 
eller 
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eller Tender. Nodderne 4, glatte, med en 
liden rund Aabning ved Grunden. 

afte Art: Læge Kulſukker (S, officinale). 

Artm. Bladene æg» lancetdannede, nedlobende. 
Fl. Dan. Tab. 664. 

D. Kulſukkerrod, Gongſalverod, Storkonſolida. 

Voxer ikke meget alwindeligen paa ſkyggefulde og fuge 

tige Steder ved Byer. J Sjelland ved forte Søe, Caſtel⸗ 
let, ved Kjøge og paa en Holm ved Neſtved; ogfaa i Lolland 

og det Slesvigſke. 

Den begynder at blomſtre i Juni og vedbliver den ſtorſte 

Dee! af Sommeren. 

Udført. Beffr. Roden fleeraarig, grenet, indentil 

hvid, udvendig ſort. Stenglen af 2 Fods Højde, opret, 

beſat med hvaffe tilbagebøjede aar, fom ere tykke ved Grun⸗ 

den og under Forftørrelfesglaffer vife fig fom mange SKjertler. 

Bladene afverlende, ved Grunden ſtilkede, mod Spidſen 

ſtilklsſe, hoashaarede ligeſom Stenglen og Begeret. Bloms 

ſterne danne en Klaſe. Kronen blegrod, ſſeldnere hvid, 

med et Indtryk for hver Skel. Diſſe ere hvide og afverle 

med de gule Stsvknoppe. Frugten beftaaer af 4 Nod⸗ 

der, ſom eve glatte, glindfende , og have en liden Aabning 

ved Grunden. 

nmærten. Curtis har en ſmuk Tegniug af denne 

Plante i Fl Londinenſis Tab, 220. Af Frøet har Gærts 
ner en god Tegning i De fem, et fruct. plant, Tab, 67. 

Profeſſor Sibthorp har i Fl, oxonienfis adſkilt den hord: 

kronede fra den violette ſaaledes: Symph. officinale: med 

hvide Kroner, ſom omſluttes tæt af Bægerfligene. 
Symph. 



Femhannede. 45 

Symph, patens: med violette Kroner og udſtaaende Ba⸗ 
gerflige. Plenck Icon, med, Tab, 76. 

Egen, og Brug. Den friffe Plante har ingen 
Lugt, men en ſlimet og noget fammenfaerpende Smag. 

Er Afkog af Koden i Vand giver omtrent 2 ſaameget 
Sliim, fom den felo vejer, — Dette Afkog faaer em 
morkerod Farve, en bitter Smag og en lidet væmmelig 

Lugt; ved tilſat Jernvitriol Sliver det ſortladende. De 
ældre Læger have brugt Roden indvendig mod Hofte, 

Diarrhser ꝛc. enten ſom Decoct eller i PPlver, udvendig 

mod Saar og deſſ. Ivore Dage bruges den mindre 
end den maaſtee fortjente. 

Dyrlægerne kunne med megen Nytte betjene fig af 
denne Plantes Rod mod Sygdomme, ſom fordre inde 
vifiende, lidet fammenfnerpende, blødgiørende og fore 

delende Midler. Saaledes f. Ex. i adſtillige Lungeſyg⸗ 
domme, mod Buglsb, Blodpis o. f. Da Forføg have 
lært, at et Pund Nod giver 10 Lod Sliim (lider meer 
eller mindre), faa vil enhver tænfende Dyrlæge ſels 
kunde beſtemme Ovantiteren, J Buglob fan man regne 
2 Lod af Roden i. Pulver og 4 Lod i Afkog paa hver 
Indgivt, hvortil man da, efter Sygdommens Beſkaf⸗ 
fenhed, fan fætte en liden Qbantitet af Allun. Moh 

Blodpis fan man bruge g Lod Rod til 4 Potter Vand, 
med en Zilfætning af Alun og noget Mønnie i der Af— 

ſiede. Udvortes anpriſes den fom et godt Middel mod 
Havelſer, i Omſlag, og ſom lagende i Saar, f. Ex. 
Sadelbrud o. ſ. v. Roden indſamles til Brug i Kors 
aaret, naar Bladene have ſtudt frem; den torres i Luf⸗ 
ten og opbevares til videre Brug. 

J Engelland betjene Farverne fig af Roden til. af 
udtræffe Farveftoffen af Gummi Laffa, De pulderiſere 
den, koge den i Vand og komme dette, eſterat det er afs 

ſiet, 
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ſiet, paa Lakken, ſom da giver dem en ſmuk karmoſinrod 
Farve. Stenglen og den hele ovrige Deel af Planten 
giver, efter Dambouneys Forſeg, den Uld, ſom er 
tilberedet med Vismuth, en ſmuk og beſtandig brun 

Farbe. J Angora danner man en Liim af Rodens 
Sliimſtof, hvormed de ſaakaldte Kameelhaar tilberedes, 
ſom derved deſto bedre lade fig frinde. Man anvender 
ogſaa Afkoget af denne Plante for derigjennem af 
træffe en ſaadan Uld, ſom ev ſprsd og brakkelig. See 
førfte Dee! af denne Fiora p. 501. - I Hannoweriſche 

Magazin 1790 G. 1215 finder man Forſog anførte, 
ſom befræfte Dette, Den udkogte Sliim, oploſt i Wand, 
anbefale ogſaa ved Spinderier, hvorom mere i Wit⸗ 
fenberger Wochenblat 1794. S. 34. 

Reus anfører vor Plante blande dem, hvis. Red⸗ 
ber give et godt Meel til Pudder, 

J de fenere Tider ere flere Forſeg anſtillede for 
bedſt af anvende denne Plantes Rod ſom Garvermate⸗ 
rial. Apotheker Doͤrffurth i Wittenberg anfører føle 
gende Maade, fom ben letteſte og bedſte: Den tørrede 
Rod males, den friffe knuſes iet Trætrug med et Stam⸗ 

pejern, og kommes i et bøje Kar, hvor en paſſende Mængde 

Vand gydes derraa; nu omrøres det faa længe til det 
bliver en gredagtig Maſſe, og ba gydes der mere Band 
pag, indtil Maſſen omtrent faner en Sirups Conſiſtence. 
Derefter bliver Maſſen i nogle Dage fiaaende urørt. 
Rodtrevblerne ſynke nu til Bunds, og den ovenſtaaende 
klare Vadſte heldes af, eller bedre ficg igjennem en af 
Vidier fletter Kurs, belagt med lider Straa. For nu 
at bruge dette Wand ſom Garyningsmaterial, behøver 
man fun at ffille der Slimede derfra, hvilfer letteligen 
Fan fee ved en liden Silfætning af fortyndet Sovoolſyre. 
Man fan endog uden Svoblſyre opnane ſamme Aenfigt 
med der fure Vand: ſom faaes ved Tjære: og Begbræns 

ding/ 
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Ving. eller ved Torv og Steenkul, hoor ſaadant let fan 
haves. Den bundfaldte Sliim fan, naar det ved lidet 
Aſtelud befries fra den vedklebende Syre, after oploſes 
i Vand og bruges ved andre Tilberedninger af Laderet. 

* herom i Wittenb. Wochenbl. 1794. &. 51. 
Den gamle Skribent Taberncemontan har i fin 

Kraͤuterbuch anført, af man ved at beſtryge Læder med 
et Afkog af Roden (10 Pund til en Spand Vand) 
kunde give dette en betydelig Varighed og ifær en ſaadan 
Bojelighed, at det aldrig blev haardt, men altid holdt 

fig fmidig uden ar briſte. Hr. Leche har i ſoenſte Ve⸗ 
fenffaps Handlingarne 4 B. anbefalet dette pan ny. 

Det forekommer mig, at deste Forflag bel fortjente ved 
Forſog at prøves, da det var af vaſentlig Vigtighed, 
hvis man funde opdage et ſaadant Middel til af forbedre 
Læderet. Det vilde f. Er. kunde bruges til Slangerne 
i vore Sprojter 2. 

Frøene ſpiſes undertiden tillavede ſom Grod, hvil⸗ 
ken Ret dog ikke kan være behagelig, da ogſaa diſſe have 
noget Sammenſunerpende hos fig. Haller vil ogfaa have 
fundet deres indvortes Brug mistæntelig. 

Man fan formere Planten ved Yrøet og den voxer 
desfrodigere, hvor man tidligen nedgraver den. Paa 
Engene bør den iffe taales, da den fordærver Hoet, 
hvormed den blandes. 

Den ædes, ſtjont ikke med Degjerlighed, af Faar. 

Heſte, Geder og Sdiin vrage den, Rensdyret gad den 
gjerne. 

Bierne træffe af Blomſterne. 

7de Slægt: Borago (Borago), 

Slagtmarke: Bægeret 5deelt. Kronen hjuldannet, 
udſtagende. Soalget tilſlattet med ſmaa 

Sfæl, 
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"Sfæl, ſom ligne Tender. Nodderne 4, een⸗ 
kamrede, forſynede overalt med ſmaa ophøjede 
Punkter, med 2 ligelebende Linier, og med 

en rund Aabning ved Grunden. 

afte Art: Almindelig Borago (B. officinalis). 

Artm. Bladene afvexlende. Bageret udſtaagende. 

D. Borasurt, Boragen. 

Ikke ſjelden i Haver i feed Jord, hvor den udſaaer ſig 

felv, faa af den næften fan anſees ſom indenlandſt. Den 

horer ellers hjemme i Aleppo. 

Blomſtrer fra Juni til Auguf. 

Udfør, Beſtr. Roden aarig- Stenaglen J1 Fod 

hoj og derover, bekledt med lange hvide Haar, ligeſom hele 

Planten.· Bladene ag⸗lancetdannede. Blomſterne 

nedhængende, Kronerne himmelblaae, med et fidet hvidt 

Ror; fra Grunden af hver Flig fremfommer et brunt Skel. 

Nodderne næften ægdannede, rynfede ved den runde Aab⸗ 

ning mod Grunden, overalt befatte med ophøjede Punkter og 

med en ffarp Kjøl mod Spidſen.  Plen Icon, T, 77, 

Egenſt. og Brug. Planten er uden Lugt og Smag ; 
after paa Ilden forpuffer den ſom Salpeter, hvoraf den 
indeholder en Deel. Paa denne Beſtandeel beroer dens 
kjolende Egenſkaber, ſom har anbefaler den i hidſige Fe— 

bre, i Melankolier o. ſ. b. De unge Blade ſpiſes ſom 

Salat. 

Heſten æder den, og Bierne ſoge med Begjerlighed 

Blomſtret, hvoraf. de træffe megen Honning; da den 
blomſtrer længe, kunde den anbefales til at plante oms 

kring Biehaver. 

8de 
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8de Slægt: River (Aſperugo) 

Glægtmærfe: Bægeret fladtrykt, zkleftet med ſmaa 
Mellemtender. "Kronen kortroret. Svol⸗ 
get tilſluttet med ophøjede Sfæl. Frøene ads 
trykte, pæredannede, 

afte Art: Udftraft River (A. procumbens L.) 
Artm. Bageret fladtrykt omkring Frøne. FI 

Dan, Tab, 552: Å 

D. Liggende vild Oxetunge. Kyll. Paa Bornholm: 

Bender. 

Voxer ikke fjelden paa Diger, Gjerder og i Haver i 

fred Jord. | 

Blomſtrer i Maj og Juni. 

Udforl. Beſtr. Roden aarig. Stenglen udfraft, I 

fil 2 Fod lang, kantet, beflædt med Haar, fon vende nedad. 

Bladene aflang-ægdannede, med Haar, fom vende op mod 

Spidſen; i Almindelighed findes fra 1 til 4 Blade ved hvert 

Nogle af Blomſter. Bageret er meget forſtjelligt fra Kro— 

nen, da det beftaaer af 2 rue, tandede Klapper, hvoraf den 

enes midterſte Tand er meget fang, den andens fortere og 

fløfter.1 Kronerne ere blaae, fjelden hvide, fidde paa Meget 

forte Stilke og ere bojede ned i modſat Stilling af Bladene. 

Froene aflange, pæeredannede, fladtrykte, ſortladne. 

Egenſt. og Brug. De unge Blade ere føde og 
kunne ſoiſes ſom Spinat 

Heſten, Geden, Faaret og Svinet æde den. Sserne 
vrage den ofteft. 

2den Deel. D ode 
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ode Slægt: Krumhals (Lycopſis). 
Slagtmarke: Begeret zkloftet. Kronen tragtdan⸗ 

net med et indbejet Rer. Soalget tilſluttet 
med ophøjede Sfæl, 

afte Art: Almindelig Krumhals (L. arvenfis L,) 
Artm. Bladene lancetdannede, hvashaarede. Be⸗ 

gerne i Blomſterſtanden oprette. Fl, Dan. Tab, 435. 

D. Liden Oxetunge med blane Blomſter. Kyll. Vild 

Hxretunge, Koedrevler. 

Voxer paa Agre mellem Kornet og paa andre dyrkede 
Steder. 

Blomſtrer fra Juni til Auguſt. 

Udførl, Beſtr. Hele Planten ev hvashaaret. Ros 

den aarig. Stenglen opret af I Fods Højde eller mins 

dre. Bladene lancetdannede, overalt ſtivhaarede, bølgede 

paa Randen, Kronerne himmelblaae, Spalget tilſlut⸗ 

tet med 5 hvide, haarede Skel. Nodderne 4, omtrent gs 

dannet s tilfpidfede, rynkede ved Aabningen, ligne Frøene af 

Oxetunge; de fidde forreſten indſluttede af Bageret, indtil 

de blive forte, da dette aabner fig og bliver udſtagende. 

Anmarkn. Ved Fiquren i Fl, Dan, ev det en Fejl, ag 

Bladene ikke ere bølgede paa Randen og ikke overalt, men 

fun paa Standen, bekledte med Haar. Ogſaa ere Frøene flet 

tegnede, De have megen Lighed med Frøene af Lycopfis 

pulla, ſom Gærtnervr har aftegnet Tab, 67, En god Figur 

af vor Plante findes i Curtis Fl Lond, Tab, 336, . Dev- 

foon anfører i den 15de Udgave af Syft. vegetab, Figu⸗ 

ren 435 i FI, Dan, til Lycop, variegata, formodentlig ved 

en Trykfeil. 

Egenſt. 
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Egenſt. og Brug. Den unge Plante ædes med 
Begjerlighed af Faarene; ogſaa de andre Huusdyr vrage 
den ikke. 

Blomſterne føges af Bierne. 

Som Ukrud gjør den undersiden S fade, 

1ode Slægt: Slangehoved (Echium). 

Slagtmerke: Bageret 5deelt. Kronen med en 
uregelret Krave og aabent Sveelg. Nod—⸗ 
derne 4, afſtumpede ved Grunden, uden Aab⸗ 
ning, med en ſkarp Kjol mod Spidſen. 

aſte Art. Almindeligt Slangehoved (E. vul« 
gare L.) 

Artm. Med fremſtaaende hvashaarede Punkter paa 
Stenglen. Bladene lancetdannede og hvashaarede. 
Blomſterne ſidde i Ax, hvis Stilke udfpringe fra Blad⸗ 
axlerne. Fl. Dan, Tab. 445. 

DOD. Slangehoved, vild Oxetunge. Paa Bornholm: 

Katterumpe. 

Vorer almindelig paa Agre og Diger, ofteſt i maver 

ſandig Jord. 

Blomſtrer i Juni, Juli og Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden toaarig, tapdannet. Steng⸗ 

len plettet, trind, 2 Fod høj og derover. Rodbladene 

ſtilkede, de overſte Stengelblade filfløfe, Kroner ne mange 

i lange Ar, før de fuldkommen aabne fig røde, ſiden blaae, 

ſſeldnere (vide, udentil beflædte med fmaa Haar og med 5 

fremſtaaende Nerver. Stovnaalene længere end Kros 

nen, med Spidſerne indbojede. Stovknoppene violette 

D 2 eller 
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eller” røbe. Nodderne plat afſtumpede ved Grunden, 

næften triangulere med fmaa ophojede Punkter. 

Anmarkn. Blomſterne udarte undertiden, faa at Uret 

danner en uordentlig Roſe, fom fremkommer ved Gæger: og 

Kronbladene, der paa en uordentlig Maade ere blandede 

imellem hinanden. Efter Schranks Jagttagelſer foraarfages 

bette af et lidet Inſekt (Cimex). J den ovennævnte Figure 

mangler Froet. 

Egen fé. og Brug. Denne Plante fan anſees ſom 
et Ukrud paa gerne, da den vrages af de fleſte Huus⸗ 

dyr, og ædes af intet med. Begjerlighed. Imidlertid 
fortjener den at opelſtes i Haverne for fit prægtige Blom⸗ 

ſters Skyld, endnu mere bor den dyrkes i Biehaver, da 

den hyppigen ſeges af Bierne, ſom trakke megen Hon⸗ 
ning deraf. 

Efter Dambourneys Forſeg give Stenglerne en 
Olivenfarve. 

1ite Glægt: Vaarlyſt (Primula). 

Slagtwerke: Gægetet rordannet, Ztandet, vedbli— 
vende. Kronen tragtdannet, med aabent 
Socelg. Aret kugledannet. Froehuſet 1fams 
ret, gabende, med 10 Tænder, 

ifie Art: Huulkravet Vaarlyſt (P. offici- 
nalis, Æotz.) 

Artm. Bladene ronfede, tandede. Kronernes Krave 
huul. Rsrets Hals lige. Fl, Dan, Tab, 433. 

D. Koedriver, Koedrofvel, Haneleeg, hvid Betonie. 

Kyll. Vor Frues Sengehalm. Noglebaand ˖ 

Voxer almindelig paa Enge. 

Blom⸗ 
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Blomſtrer i Maj. 

Udfør, Beſtr. Roden fleeraarig, trævlet, Rod⸗ 

| ſtil ken trind, af 3 Fods Højde og derover. Bladene 

udføringe fra Roden, ere egdannet-aflange, rynkede, tan— 

dede, rundtakkede. Blomſterne paa Rodſtilken mange, 

nikkende. Kronſtilkene fortere end Blomſtret. Bø: 

geret ufarvet, opblæft i Midten, fiinhaaret, 5 hjørnet. 

Kronen guul med en morktre Plet ved Grunden af hver 

Flig; naar den tørres, bliver den grøn. Frøehufet oms 

vendt: ægdannet, glat, oventil med 10 tilbagebojede, forte 

Tænder, og indflutter henimod 50 ſortladende Froe. 

Egenſk. og Brug. Blomſterne have en behagelig 
Lugt, ſom tabes ved Tørring. Smagen er lidet fods 
agtig; Rodens Lugt er flærfere og lig den af Annis. 

| En Ynfufion af Blomſterne har været anbefalet i 
rheumatiſte Tilfælde. De unge Blade bruges fom Thee 
og paa nogle Steder til Salat. Roden fat paa PÅ ſtal 
gide det en behagelig Smag, ligeſom Blomſterne ſatte 
paa Viin give den faafaldte Schluͤſſelblombiin, en 
meget behagelig og fund Drik, fom laves paa følgende 

Saade: Man tager To Wotter Kildevand og 5 Pund 
fiint Sukker; bette ſettes paa Ilden, koges i 3 Time 

og. ſtummes vel under Kogningen. Herpaa tages det 

af Ilden, gydes i en vel tørret Steenkrukke og henſat— 
tes paa et fvalt Sted at. afkjoles. Hertil bruger man 

nu 3 Potter frife Blomſter, ſom mage være befriede 
fra Stilkene, vel vaſtede og, for at. blive førre, aftrykte 
i et Dorſlag efler mellem 2 Tretallerkener. Naar Sfoms 
ſterne ere ſaaledes behandlede, kommes de i det kogte 

" Band, rilligemed 2 ituſkaarne Citroner, en for Skee⸗ 

fuld fad Gjær og 3 Knivsodder Viinſteen. Saaledes 
bliver Blandingen ſtagende i 24 Timer for at gjære. 

D 3 Her⸗ 
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Herpaa afſies ben gjennem et Klade i et Trakar, ſom 
maa være vel reengjort eg førret, og ikke ſtorre end 
at det Fan blive fulde af Vinen, hvortilb nu fægtes 2 Pot⸗ 

fev god franſt Viin. Nu tilſpundſes Karret og bliser 

liggende uvørt i 4 Uger. Naar det har lagt fan længe; 
tappes det af paa rene og vel torrede Flaſter, ſom prop⸗ 
pes med gode og udkogte Korkpropper. Naar Flaſterne 

nu lægges t en Kjelder, og forudſat af de ere vel tilprop⸗ 
pede, da fan denne meget velſmagende Viin holde fig 

i 2 Aar. Blomſterne plukkes hertil, naar den ſtorſte 

Deel ere udſprungne, bier man langere, tabe de meget 
af deres Kraft. 

Pulveret af Roden foraarfager ofte Nyſen, naar 
det optrakkes i Næfen. 

Bierne ſoge den i Mangel af bedre. 

aden Art: Fladkravet Vaarlyſt (P. elatior Roth.) 

Artm. Bladene rynkede, tandede. Kronernes &ravg 
flad, Rorets Hals buget. Fl, Dan, Tab. 434. 

D. Vilde Koedriver uden Lugt. Kyll. Oxedriver. 

Almindelig i lidet fugtige Enge mellem den forrige. 

Blomſtrer i Maj. 

Udforl. Beſtr. Foruden anførte Kjendemerker adſktil⸗ 

fer den fig fra ben forrige ved Stsrrelſen, Hvori den i alle 

Dele overgager hiin. Bladene ere mindre rynfede "Bær 

geret ſmallere. Kronerne, hvoraf fun de yderſte ere 

nikkende, overgage i Gjennemſnit Bægerets Længde, ere uds 

ſtaaende og mere bleggule. 

Anmarkn. Denne Art er gofmans Primula inodora 
øg P, veris 8. Sp. plant, 

Egenſk. 
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Egen. og Brug. Denne Art er naſten uden 
Lugt. Indbragt i Haver faner den undertiden en violet 

eller morkbrun Krone, ſom giver den et herlige Ud: 
feende; fjelden faaer den dobbelte Blomſter. 

Denne giver ikke fan god en Viin ſom ben forrige. 

zdie Are: Rodſtilket Vaarlyſt (P. acaulis Jaqu.). 

Yrtm. Bladene laadne paa Underfladen. Kron— 
ſtilkene eenblomſtrede og udſpringe fra Roden, Fl. Dan, 
Tab. 194. 

D. Bilde Koedriver med et Blomſter paa hver Stilk. 
RKyll. 

Ikke almindelig. Paa Als; i Faurdal ved Haderslev. 

Blomſtrer i Maj. 

Udfsrl. Beſtr. Roden fleeraarig. Bladene lider 
kortere end Kronſtilkene, paa Overfladen glatte, den midter— 

fte Ribbe undtagen, paa Underfladen laadne. Kronſtil— 

kene udfpringe fra Roden og bære hver kun eet Blomſter. 

Kronerne af en bleghvid Farve med en mørkere Stjerne 

omkring Aabningen af Sløret. 

Anmarkn. Linne antager diffe 3 Arter Fun for Af⸗ 

arter af hinanden, men de fleſte Plantekyndige ere enige i, at 

de ere beſtandige og iffe ved Dyrkning gaae over i hinanden, 

hvorom jeg ogſaa har overbevtig mig, hvad de 2 førfte ans 

gaae. Men om P, acaulis far Profeſſor Retzius fagt mig, 

at den ikke altid har holdt fig eenkronet. Det ſamme anfo— 

rer Wildenow i Sp, plant, 

Egenſt. og Brug. Gerard beretter, at 1 Ovine 
fin af den tørrede Rod, naar den tages op om Hoſten, 
ſtal foraarfage Brakning. Blomſterne ere vellugtende 

og ſeges af Bier, Planten ædes af Geder og Faar, 
OD 4 men 
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men de gørige Huusdyr vrage den. Med Bladene ſtal 
man kunne føde Silfeorme, Ade 3 Arter fortjene Sted 
i Haver, hoor de kunne opelſtes i en feed og fugtig 
Ford, 

N 

ade Uri: MeletBVaarlnf (P. farinofa T.). 

Urim. Bladene glatte, rundtakkede, paa Under⸗ 
fladen beſtesede med Meel. Kronernes Krave flad. Fl. 
Dan. Tab 12 

D. Engeſtjerne, Blaaemaj. Ryll. 

Ikke fjelden vaa vaade Enge; i Sjelland hyppig ved 

Ordrup, ved Toldinſpecteur Muuſes Gaard ved Damhuſet, 

ved Gringfrup og flere Steder. 

Udført. Beſtr. Roden fleeraarig. Nodfilfen 

omtrent 5:6G Tommer (ang. Bladene bred⸗lancetdannede, 

tandede, lysgrenne, paa Underfladen beftrøede med Meet, 

Blomferne i en Skjerm, oprette. Kronfligene hjer⸗ 
tedannede, violetblage eller hvide, med en guul Jing, ligs 

nende ſmaa Kiertler i Svalget. 

Egen og Brug. Denne fortjener, blandt vore 
indenlandſte Planter, fornemmeligen en Plads i Has 

Verne, for nedelſt dens ſmukke Krone; men den ev van⸗ 

ſtelig af dyrke og udfordrer en fugtig Eng- eller Moſejord. 

Af Huusdyrene vrage Koerne den, og de ovrige 
æde den ikke meget gjerne. 

ste Art: Aurikel Vaarlyſt (P. Auricula L,). 

Artm. Bladene ſaugtakkede, glatte, omvende - ægs 
dannede. i 

D. Aurikel. 

Voxer 
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WVoxer vild pan de højefte Alper i Italien og Schveitz. 

Hos os dyrkes den almindeligen i Haver. 

Blomſtrer i Juni. 

Udfoͤrſ. Beſtr. Roden fleeraarig. Rodſtilken 

2:4 Tommer høj. Bladene omvendt⸗Eagdannede, glatte 

og faftfulde, de yngre heelrandede, de ældre ſaugtakkede til 

noget over Midten, undertiden ligeſom overdryſſede med et 

fiine Meel, ſaavelſom Rodſtilken og Blomſtret. Kronen 

paa den vilde er efter. Prof. Jaqvin, Schrank og Carl 

beſtandig guul, efter Allioni ofteſt purpurfarvet eller him⸗ 

melblaa. Af de dyrkede have nogle runde, nogle takkede 

Kronblade. 

Anmarkn. Blumiſterne inddele Auriklerne i 2Klaſſer, 

nemlig de Pudrede, ſom ere beftrøede med et fiint Stov, og 

de Glatte, ſom intet ſaadant Støv have. De føre kaldes 

ogſaa de engelſfte, fordi de i Engelland almindeligſt dyrkes; 

de andre faae Navn af de lackſche, af Lad i Flandern. Nuͤan⸗ 

gerne af Farver, fom ved Dyrkningen ere frembragte, gaae 

i det Uendelige, Enhver Farve har vel fine Elſtere, dog 

beſtemmer Moden ogfaå heri meget. Saaledes var for 2 Aar 

ſiden den grønne Farve Modekoloren paa Aurikler i Engels 

fand, og en ſmuk Plante af denne Farve betaltes ofte med 2 

og flere Guineer. Til Egenſtaberne for en ſmuk Aurikel 

henregne Blumiſterne blandt ander: at Rodſtilken maae være 

høj og faa ſterk, at den fan holde Blomſterne (i Blumiſternes 

Eprog: Klokkerne) i Vejret: at diffe have forte Stilke og 

tilfammen danne en Kugle: at Ringen i Kronen (Øjer) maae 

være ftor og aldeles rund: at Frugtbsren ikke maae være læns 
gere end Stovknoppene, men diſſe netop tilſlutte Svalget 20. 

Nogle give de udrede, andre de Glatte Fortrinnet. En 

Sigur af den vilde Plante findes i Fagv, Fl. auſtr. T, 415. 

D 5 Egenſt. 
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Egenſk. og Brug. Blomſterne have en behage⸗ 
lig Lugt, og antage ved Dyrkning forſtjellige ſtjonne 
Farver. De trives bedft i feed Jord, ſom ilke er aft 
for før, og finger i Skygge for Solen til midt paa Ef⸗ 
termiddagen, efter 3 Aars Forlsob bov de tages op og 
omplautes. De fan formeres ſaavel ved Yflæggere ſom 
Froe, men ved de ſidſte. 

Hr. Holboll har med Held optrukket den af Froee, 
ved at faag Dette d Efteraaret ovenpaa eg tyndt Lag af 
Snee, ſom er falden paa en tilbereder Jord i Kaſſer 

eller Potter, der have været udfarte for den fri Luft, 
Diſſe fifles hen med Morgenſolen og overlades til fig 

ſelb. Nogle komme da op næfe Aar, nogle —— 

ogſaa i tvende, 

For at brise dem hurtigen, omplantes de, fatte 

de ere blebne faa fore, af man fan fatte omkring dem. 
Almindeligen blomfire de førft i der 3die Aar. 

Letteſt formeres Auriklerne ved Uflæggere og Sides 
ſtud, ſom blive fiddende ved Moderplanten, til de have 

ſlaaet Rødder, og derpaa ſtikkes fra i Auguſt effer Marti 
Maaned, for af henplantes paa en tilberedt feed Jord. 

Naar man efterhaanden fylder ny Jord til, kunne de 
flage ursrte i & til g og fiere Aar. 

Bil men ſikkre de koſtbareſte Sorter for en ſtreng 
Vinter og Baarfroft, faa optages de i Auguſt og plane 

tes i Potter eller Kaſſer, ſom om Vinteren ſattes ti et 
koldt Huus. Naar man er ſikker for Froſten, udplan⸗ 
tes de igjen. paa deres Sted. 

Udforligere Anviisning om Culturen giver Flei⸗ 
ſchers Habebog p. 540 og Steens Underviisning i Haus 
gekonſten P. 48. Det bedfte finder man i: Die Gar⸗ 

tenkunſt von Bloz und Chriſt. 3 Th. Leipz. 1797. 

12te 
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rate Glægt: LKaadkrone (Menyanthes). 

Slagtmæerke: Bageret zkloftet. Kronen klokkedan— 
net, kloftet til Midten i 5 Dele. Fligene 
haarede, Aret 2kloftet. Froehuſet 1famret, 
2klappet. 

aſte Art: Trebladet Laadkrone (M. trifoliata L.) 

Artm. Bladene 3koblede. Fl. Dan, T. 541. 

D. Bukkeblade, Beeſt Klever, Uldblomſt. 

Voxer hyppigen paa meget vaade Enge, i Kær, o. f. ve 

Blomſtrer i Maj og Juni. 

Udførl. Beſtr. Roden fleeraarig, krybende, Enæet 

og trevlet. Stenglen udſtrakt. Blomfterftilfen ops 

ret, æ Fod høj. Bladene agdannede og glatte paa begge 

Flader. Blomſterbladene ægdannede og udhulede. 
Bægeret fortere end Kronens Ror. Fligene butte. 

Bilomſterne danne en DufE paa Spidfen af Rodſtilken. 

Kronen eenbladet, udentil rofenfarvet, indentil hvid, dens 

Rør længere end Bageret. Kronfligene æg: lancetdans 

mede, tilbagebøjede, paa Overfladen beſatte med en hvid kruſet 

Uld, undtagen paa Spidſerne, ſom ere nøgne. Stov⸗ 

knoppene piildannede, med Syidferne vendte indad, 

Frugtknuden ægdannet, Stiften dobbelt faa lang 

ſom Støvnaalene. Aret kloftet. Froehuſet ægdannet 

med en Fure paa Ryggen af Klapperne; Froene ere faſt⸗ 

heftede til den Forhojning, ſom fvarer hertil. 

Anmarkn. Curtis har en ſtjen Figur i FI. Lond, 

Tab, 240 eg Plenck i Icones medicinalium, No. 87. 

Egenſk. og Brug. Denne Plante, ſom man neppe 
flal kunne ſatte nogen ved Siden i Skſonhed, er uden 

aß 
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al Lugt, men har derimod en ſardeles bitter Smag. 
Dens Blade, vvergydede med føgt Band, give en 
meget Sitter Thee, der forener en finrfende med en ops 

loſende og affsrende Egenſtab. Mod Sfjørbug, Vand 
fot, Slaphed i Maven, i Gigt og Forkjolelſes-Smer⸗ 

ter bruges den med god Nytte, og de Nyere have ogſaa 

Betjent fig af den med Held i haardnakkede Febre. Af 

de frife Slade bruges en Haandfuld til Afkogning, af 
den udpreſſede Saft fra 2 til 4 Lod. Stenglen ſtodt 
til Pulber ſtal, givet td 1 Ovintin,- foraarfage Brak⸗ 

ning og Stoelgang. 

. J Hoenmangel har man i Lapland betjene fig af 
Den tørrede Rod, blandet med Meel, til Brød, ſom dog 

ikke bliver behagelig,  Bonderne i Veſtergotland bruge 

Bladene af fætte pan Ollet i Mangel af Humle. Man 
if paaſtage, at det er denne Urt, ſom giver den engel⸗ 

ſte Porter fin Velſmag. Saameget er viſt, af da deri 
Aaret 17399 ſtrandede en engelſt Skipper paa Øland, ſom 

undrede fig over, at man ikke benyttede fig af denne 
Plante fil PI, gjorde Præften der paa Steder, Hr, Hul 
teberg, et Forſeg med den, ſom efter Doctor Lillie⸗ 
blads Forſikkring faldt ſaaledes ud, at man næften ikke 
kunde ander end holde det for virkelig Porter. Oms 
gangsmaaden ev følgende: de tørrede Blade koges og 
ſtunmes, hoorved den ubehagelige Beeſthed tabes. Af 
Dette Afkog hælder man ſteefuldsbiis paa Ollet, til den 
Gid, da man 'ellers vilde ſette Humlen paa. Bil 
man have Porteren ref god, ſattes en liden Portion 

… Brunsviger Humle til” Der er fiden i Søerige paa 
flere Steder gjort heldige Forføg hermed, og det bes 

romte Weſtmans Sil, ſom fra Stokholm forfendes om? 

kring i Ørovindferne, ſtal poaa denne Maade være til⸗ 
lavet. 4 Lod af Roden bruges for 1 Pund Humle. 

Eg Naar 



Femhannede. 61 

Naar Planten koges og udtrykles, ſtal den give en 

grøn Farve. Med Afkoget af de friTe Blade, hoilket 
var morkebrunt, bleve Tojer, paa forſtjelige Maader 
beitzede, ſlet farvede; kun de, ſom vare tilberedte med 

Vismuth, bleve ſtjont gule og beholdt ogſaa i Eddike 
deres Farve. 

For Landmanden i Almindelighed kan denne Plante 
ikke nokſom anbefales; foruden det, af den for mange 
Huusdyr, ifær Faaret, er en ypperlig Foderurt, fan 

den ſom Lægemiddel ogſaa med megen Nytte anvendes, 
f. Er, mod Sygdomme hos Horngvægst, ſom komme af 
fler Fordojelſe, mod Vandſot og Leverſoge hos Faar; 
man giver her den udpreſſede Saft, eller et Afkog 
deraf, eller Pulveret gjort til Latværge med Honning 
eller Hyldemoos. Af Pulveret tages 2 2od og af Afs 

koget 4 Lod til hver Indgivt, efter Forſtrivter fra Ves 
ferinærffolen i Berlin. Paa den danſte Sfole gives 5 

fil 6 Lod af Pulveret, og farf ved faa flor en Indgibt 

ſporer man rigtig Nytte deraf. Den tørrede Rod gives 

paa nogle Steder Ovæget om Vinteren, knuſet og blan— 
det med Foderet. Olafſen og Mohr berette, at Røds 
dernes Styrke er fan ſtor, af de paa bundlsſe Steder 
kunne bære Heſt og Hytter, hvorfor Planten i Island 

tjener til Vejviſer, da man fiffert fan føge Vej, hvor 
den findes i Mængde, Sure og ſumpede Enge, hvor 

"flette eller maaſtee ſtadelige Planter vore kunde ved 
denne forbedres, naar Freet udſagedes om Baaren, før 

Græfet begyndte af ſpire frem. Dette burde man faa 
meget hellere gjøre, ſom Planten (gjort til Hse) gjerne 
ædes af Creaturene, opvætfer Xdelyſten og befordrer 
Fordojelſen. 

Bierne ſoge Blomſterne gjerne… Ved Forbranding 
ſik Wiegleb af 1 Pund af Planten, 3 Lod 2 Qvintia 

Aſte, hoeraf han igjen ff 11 Qvinsin Salt, 
For 
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For at have denne ſtjonne Vext i Varelſerne, fan 
man plante Roden om Vaaren eller Hoſten ten Potte 
fyldt med Jord og med et Hul i Bunden; denne ſattes 
i Vand, ſom dog ikke mage ſtaae oven over den, og forø 

bliver der, til Planten begynder af blomſtre, da den tages 

ind og underholdes med Band i et Fad. Dyrket paa 
denne Maade vil den give fleer end dobbelt faa mange 
og meget ſtjsnnere Blomſter, end i vild Tilſtand. 

aden Art: Aakande Laadkrone (M, Nym- 
: phoides L,) 

Artm. Bladene hjertedannede, helrandede. Kron⸗ 
fligene have van Randen en tynd fiintandet Hinde. FI 
Dan. Tab. 339. 

Sy. 

Voxer i Holſteen ved Eppendorf Mølle, ved Hamborg 

i Alfteren, ved Steinthor og Damthor. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Udfsrl. Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglerne 

trinde, lange, krybende under Vandet. Bladene tilrun⸗ 

det-hjertedannede, paa Overfladen lysgronne, paa Underfla⸗ 

den tegnede med grage Punkter. Blomſterne ſidde ſam— 
lede ligeſom i en Skjerm, omgivne af Bladſtilkene, ſom ved 

Grunden ere bredere. Kronen guul, dens Rør har indens 

til 5 Skal, fom ligge afverfende med Stovnaalene; dens 

Flige ere ligeſom vingede van begge Sider, oventil glatte, 

nedentil forfynede med Haar. Froehuſet ag⸗lancetdan⸗ 

nec, lidet fladtrykt, tykkere mod Kanten, forſt Éjøder, fiden 

læderagtig. Froene mange, ægdannede, fladtrykte, oms 

givne med en hvidhaaret Rand; de ere faſtheftede til Klap⸗ 

pernes tykke Hands 

Anmarbk. 
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Anmaæarkn. Gmelin og Weber Gave adſeilt denne 
Plante fra Slægten Menyanthes, hvortil Froehuſets og Kro⸗ 
nens forffjellige Dannelſe vel berettigede bem. Den forſte 
faldre den Limnanthemum, den fidfte Waldſchmidias, efter 

en ældre Profeſſor i Kiel. Da jeg iffe Gar feer Planten 

levende, men har maattet beſtrive den efter tørrede Exempla⸗ 

rer, har jeg ikke villet forandre det Linnaiſte Navn. Hos 

GSartner findes en Sigur af Froet Tab, 114. 

Egen. og Brug. Profeſſor Thunberg har ſagt 
mig, at man i Javan nedlægger Bladene og Blomſterne 
med Galt, og fiden, naar de ere renfede fra den. Slim, 

ſom overtrekker dem, bruger dem ſom Kryderie paa 
Supper. 

13de Slægt: Hottonie (Hottonia). 

Slægtmærfe; Begeret vedblivende, zdeelt. Kronen 
fladkravet. Stevnaalene heftede til det øvers 

fie af Kronens Rer. Aret kugledannet. 
Froehuſet kugledannet, 1kamret. 

afte Art: Kær Hottonie (H. paluſtris T.) 

Artm. Blomſterne ſtilkede og danne Krandſe oma 
kring Stengelen. Fl, Dan. Tab. 487. 

D. Vandrollike, Hvide Vandvioler. Kyll. 

Ikke fjelden i Ker og i Grofter, hvor der findes ſtille⸗ 

ſtaaende Vand. 

Blomſtrer i Juni og Juli. 

Udſorl. Beſtr. Roden fleergarig og beſtager af haar⸗ 
dannede Trævler, ſom nedſenke fig i Dyndet. Rodſtilken 

af Fods Højde, opret, rekker over Vandet, mod Spidſen 

beſat med ſmaa rue Kjertler Bladene finnede med et ulige 4 

Spids 

aA 
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Spidſen, ofteſt under Vandet. Finnerne ligebrede. 

Kronerne kjodfarvede eller hvide, deelte i 5 Flige, liges 

ſom Begeret, med ct Blomſterblad under hver Stilk. Frøes 

huſet kugledannet, 1kamret, næften giennemſigtigt. Frøes 

ne mange, agdannede, bleggragae. 

Anmerkn. Curtis har en ſtjon Tegning heraf i Fl, 

Londinenfis Tab. 17, Figuren i Fl, Dan, anſeer Withering 

i den anden Udgave af Arrangement of britifh plants for 

én Afart med” ſmallere Blade. J den tredie Udgave har 

han, udentvivl med Bette, udelade denne Formodning. 

Esgenſk. og Brug. Af denne Plante, ſom faa 
ſtjont tælfes Øjet, kjender man endnu fun liden Nytte. 

Den ædes af Køer, men vrages af Soiin. Bierne 
elſte bens Blomſter. 

14de Slægt: Samel (Samolus). 

Glægtmærfe: Kronen fladkravet, Z5kloftet, med 5 

ſmaa Sfæl ved Grunden, ſom bedæffe Stev⸗ 
naalene. Froehuſet 1famret, underfædigt, 
halv 5flappet. 

iſte Art: Strand Samel (S. Valerandi L.). 

Artm. Bladene aflangsæadannede;, heelrandede. 
Fl, Dan, Tab, 198. 

D. Lemmike med fmaa runde Blade, Ryll. 

Ikke almindelig i fugtig Jord; i Fyen ved Ulriksholm, 

i Sjelland ved Annebjerggaard; efter Geder i Mængde paa 

Masnse ved Vordingborg. Eftee Kylling mellem gammel 

Vartou og Charlottenlund, ved Giffelfeld og i Lolland, 

Blomſtrer i Sult. 
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Udfgrl, Beſtr. Roden fleeraarig og trævlet. Steng⸗ 

len opret, trind, fra 2 til 1 Fods Hoſde. Bladene but—⸗ 

tede, modfatte, de overſte næften frilfløfe, Blomſterne 

fidde paa Spidfen af Stenglen og i de everſte Gladsrler, og 

danne en Klaſe. Kronſtilkene eenblomſtrede med er. lidet 

Blomſterblad paa hver. Bageret sdeelt, vedblivende. 

Kronen hvid med 5 buttede Flige og imellem hver et lidet 

Siel. Stovnaalene forte neden for Kronfligene. Frøes 

huſet tilrundet, omgivet af Cægeret, med en standet 

Mund, hvis Zænder ere tilbagebøjede, Frøene mange, 

ſmaa og forte. 

Anmarkn. Curtis har en ſmuk Figur heraf i Fl. Lond, 
Tab, 268. 

Egen. og Brug. Dens Blade ere lidet bittre 
og funne bruges fom Salat. Koer, Geder og Faar 
æde Planten. Heſten og flet iffe. 

15de Slægt: Fredlos (Lyſimachia). 

Slagtmarke: Bægeret 5kloftet. Kronen hjuldan— 
net, dybt 5kleftet. Stovnaalenes Stifter 
ſammenvoxne ved Grunden. Froehuſet kug—⸗ 
ledannet, oddet, 1kamret, 5-10klappet og 

aabner ſig i Spidſen. 

iſte Art: Almindelig Fredløs (L, vulgaris L.) 

Artm. Blomſterne i en Top paa Spidſen af Steng⸗ 

len, hver Siité af Toppen danner igjen er Klaſe. Fi. 

Dan. Tab. 689. 

D, Fredløs, Baſtart, Dueurt med ARR Blomſter. Kyll 

Voxer i Kratte paa fugtige Steder. 

2den Dec. E Blom— 
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Blomſtrer i Juni, Juli og Auguſt. 

Udferl. Beſtr. Roden fleeraarig og frybende. 

Stenglen 254 Fod bøj og derover, grenet, opret og furet, 

hvor den har 2 Blade, men næften ſtump fiirkantet, hvor den 

har 3, oventil næften ulden, nedentil glat. Bladene 28 

eller 2-, fjelden 4hobede, æg; lancetdannede, aarede, paa Un⸗ 

derfladen blege og fiint haarede. Smaakronſtilkene 

bære fun en mørfguul Krone hver, og blive tykkere oven: 

til. Bægerfligene røde mod Kanterne, og fnsede baade 

for og efter Blomſtringen. Støvnaalene af ulige Længde, 

fortere end Kronen, beſatte med Kjertler og ſammenvoxne 

ved Grunden. 

Anmarkn. J den anførte Figur er den formindſkede 

Plante ikke faa god ſom Blomſteret. Curtis hav en god Teg⸗ 

mina heraf i Fl, Lond, Tab, 292. Paa Bornholm i Limens⸗ 

gade far jeg fundet en Afart med 4hobede Blade, aldeles laa⸗ 

den og fyfere end ſadvanlig. 

Egenſk. og Brug. Med Bladene farves Uld 
guult. Roden giver derimod en beftandig brun Farve. 
Marven i Stenglen fan tjene Høns til Fode. Planten 
ædes, medens den er ung, af Hefte, fler, Køer og 
Geder; ikke gjerne af Faar; vrages af Soiin. Den 
har forreften Hverken Lugt eller fynderlig Smag, 

Bierne ſoge Blomſtret. 

2den Art: Duſtet Fredløs (L. chyrſiflora L) 

Urim. Bloemſteene i ſtilkede Klaſer, ſom blot uds 
gaae fra Siderne af Stenglen. Fl, Dan, Tab. 517. 

D. Dueurt med gule Knoppe. Ryll. 

Ikke fjelden i Moſer og Tørvegrave; i Sjelland ved 
— Ordrup, Frideriksdal og Vordingborg; i Iylland ved Kat 

holm; i Holſteen ved Preetzec. 
Å (oms 
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Blomſtrer i Juni og Juli, 

Udfsrl. Beſtr. Roden ſleergarig, krybende, med 

mange fine Trevler. Stenglentil 2 Fod høj, mindre 

grenet end den forriges, ſterk haaret Spidfen. Bladene 

ſmalle, ftilfløfe, lancetdannede, fane tæt ſamlede i Spidſen 

af Stenglen. Klaſerne, ſom udfpringe af Bladaxlerne, 

ere tæt beſatte med Kroner; diſſe dele fig til Grunden. i 5, 

6 eller 7 Flige, hvis Spidſer ere beſatte med morkgule Punk— 

ter. Undertiden findes ligeſaamange Stovngale. 

Egen. og Brug. Planten har en foag ſammen⸗ 
ſnerpende Smag. Gederne æde den med Besjerlighed, 

Søer og Zaar ere ligegyldige "derved, Heſte og Sviign 
brage den. . . 

Bierne føge den gjerne.” 

die Art: Lund Fredlos (L. nemorum L) 
Artm. Bladene ægdannede, ſpidſe. Blomſterne 

eenlige. Stenglen udſtrakt. Fl. Dan, Tab, 174. 

D. Guul Gaaſeheel, guul Arve. Ryll. 

Ikke almindelig paa høje Steder. J Fyen paa Lyſe⸗ 

bjergene ved Skjoldemoſe; i Sjelland ved Frideriksborg; 

paa Bornholm ved Svanike; paa Moen ved Liſelund. Hyp⸗ 

pigere i der Slesvigſte. 

Blomſtrer i Juni og Sult, 

Udførl, Beſtr. Roden fieeraarig og krybende. 

Stenglen udſtrakt, trind, glat, ftribet, rodladende, z 

Ovarteer lang. Bladene glatte, kortſtilkede, modſatte, 

heelrandede, med fine forte Punkter raa Underfladen. Blad— 

ſtilkene korte og flade. Kronſtilkene langere end 

Bladene, oprette i Blomſtertiden, ſiden nedbojede. Kronen 

guul, næften uden Ror. Under Glaſſet ſees i Svalget liges 

E 2 fom 
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ſom og poa Randen af Bladene, ſmaa gule Kjertler, hvoraf 

de ſidſte ere forſynede med Stilke. 

Anmarkn. Denne liden Plante kommer meget nær 

til Slægten Arve i Udfeende, men ſtilles dog letteligen | 

derfra ved dens Froehuus, ſom aabner fig i Spidfen og ikke 

er omfringffaaret, ved dens gule Blomſter og ſtilkede Blade. 

Curtis har en ſmuk Figur af den i Fl. Lond, Tab, 328. 

Egenſk. og Brug. Planten er uden Virkning 
paa Bugten og Smagen. Dens Ryötte er hidindtil ube—⸗ 
kjendt. 

abe Art: Pengebhadet Fredlos (L. numu- 
laris 

Artm. Bladene tilrundede, næften hjertedannede. 
Blomſterſtilkene eenlige. Stenglen krpbende. Fl. Dan, 
Tab. 493- 

D. Pengeurt, Pengeblad med gule Blomſter. RKyll. 

Voxer i fugtige ſtyggefulde Egne. J Sjelland ved 

Dronninggaard, Bringſtrup, Cathrineberg 26.5; i Fyen ved 

Veſter Skjerninge; i Holſteen ved Kiel. 

Blomſtrer i Juni og Juli. 

Udfør Beſtr. Roden fleeraarig med nedſtigende 

Trevler. Stenglen 3 til I Fod lang, nedliggende, med 

Spidſen krybende, furet eller firehjørnet. Bladene til; 

rundede, modſatte, glatte med en fort nedlobende Stilk. 

Kronſtilkene ofteft 2, modſatte, af lige Længde med Bla⸗ 

dene. Begerfligene hjertedannede, tilfpidfede, med tils | 

bagebojede Rande ved Grunden. — Kronen guul. Fligene 

ægdannede, dobbelt faa lange ſom Bægeret, og paa Randen 

beſatte med fine Kjertler. Srtøvinoppene piildannede. 

Srif- 
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Stifterne tæt bekledte med Kjertler. Froet bliver ſiel— 
den modent. 

Anmarkn. Curtis far en god Figur heraf i Fl, Lond, 

Tab, 149. Planten er tegnet forkeert i Fl. Dan., formo: 

Dentligen for at vife, at den ligger udftraft hen ad Jorden. 

Sikkerligen en meget flet Maade at udtrykke den Stil— 

ling paa. i 

Egen. og Brug. Denne Plante har en fvag 
Lugt efier modne Xbler, og en bitter, undersiden lidet 
fammenfnerpende Smeg, hvorfore den i ældre Tider er 

bleven anvende mod Blodſtyrtning; men dens Virkning 
er for ubetydelig til, at den form faadan fan fommne i 
Betragtning. 

Køer, Geder og Faar æde den, ”efien iffe, Bierne 
trakke heraf noget Vor. 

16de Slægt: Arve (Anagallis). 

Slægtmærfe: Gægeret dybt zkloftet. Kronen hjul⸗ 
dannet. Froehuſet kugledannet, 1fawiret, om; 
kringſkaaret. 

iſte Art: Almindelig Arve (A. arvenfis L) 

Artm. Bladene ag⸗lancetdannede, buttede. Steng— 

len uüdſtrakt. Fl. Dan, Tab. 88. 

D. Rodarve, Gaͤaſeheel, Grine ved Middag, Grine 
ved Dag. Ryll. 

Almindelig pan Agrene imellem Kornet, ifær i fandige 

Egne, 

Blomſtrer i Juli, Augut og September. 

Udførl Beſtr. Roden aarig, travlet. Stenglen 

Afanter og fynd, Bladene modſatte, ſtilklsſe, æg: lan: 

€ 3 cet⸗ 
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cetdannede, med ſmaag Punkter paa Underfladen. Kron— 

ſtilkene udſpringe af Bladaxlerne, ere dobbelt faa lange 

ſom Bladene og efter Afblomftringen nedhængende,  Dæges 

ret vedblivende, zkloftet, hindet paa Randene. Kronen 

5 fliget, nikkende, ſtarlagrod. Fligene tilrundede, rundtak—⸗— 

kede. Stifterne tæt befatte med Haar, fom under For» 

ſtörrelſesglaſſet ſynes ſammenſatte af Led. Frsehuſene 

mærfede med 5 Linier, ſom om de vilde aabne fig i 5 Klaps 

per. Frøene mange, fantede. 

Anmarkn. Naturen ſynes med færdeles rund Haand 

at have udſmykket Blomſtret hos denne liden Plante. Ingen 

vil fortryde at beſtue det opmærffomt med Glaſſet. Betrag— 

ter man hermed Kronfligenes Stand, da vil man finde deg, 

fon Øjet Æimtede liig ſnag Ujevnheder, at være en Rad af 

Kjertler ſiddende paa fmaa Stilke. Seer man pan Stifter— 

nes Haar, da ſynes ethvert af dem at være konſtigen ſammen— 

fat af flere Led. Betragter man Frugtboren, da er den bøjet 

til den sne Side, faa af den, tvertimod hvad der i Naturen 

er almindeligt, fidder udenfor Stovnaalenes Kreds. Cndes 

ligen bør man lægge Mærfe til den Omſorg, Naturen har 

havt for at befØytte denne Plantes finere Dele for Vand og 

Uvejr. Hver Morgen, naar Luften er reen og klar, finder 

man den at udfolde fin prangeude Krone, men om det regner 

ellev Luften er fugtig, da tilfluttes denne, en Ting, ſom 

Landmanden vaa fine Steder ikke er uvidende om, og hvor⸗ 

efter han gjør Regning pan Dagens Vejrligt. 

Nogle af he nyere Botanici adffille fra vor Plante en 

anden, fom Gar alt tilfælles med denne, undtagen at dens 

Krone er himmelblaa, og Bageret ſpibſere. De kalde vor 

Plante Anagallis phænices, hiin A. coerulea. Denne ſidſte 

hav jeg ikke feer hos og; men af den, ſom voxer her, bar 

Curtis 



Femhannede. rå: 

Curtis en meſterlig Tegning i Fl, Lond, Tab, 3, Den 

Linneiſke Character paa vor Plante er: fol, indivifis; hvad 

han egentligen vil have faget hermed, ſtal man ikke letteligen 

kunne fige, da ingen af den hele Slægt har Fol. diviſo. 

Nogle henfore ogfaa Centunculus minimus (fee førfte 

Del p: 645) til denne Slægt. ; 

Egen. og Brug. Den friffe Plante er uden 
Lugt. Naar den tyageg, giver den i Begyndelfen en 
afmindelig urteagtig Smag, ſom fiden bliver bitter og 
lidet ffarp. Den udpreffede og fortykkede Saft angriber 

Tungen paa lignende Maade, ligefom og Infuſionen af 
den tørrede Plante, Extrakten heraf er baade mere bit— 
fer og ffarp. Dette gjælder ſaavel om Extrakten, der 
ev tilberedt med Vand, ſom med Viingejſt. 

Man har gjorte mange Jagttagelſer og anftillet 
mangfoldige Forſog, for at bevife dens Virkſomhed mod 
forſtjellige Sygdomme. Af de Egenſkaber, fom' jeg oven— 
for har anført, at den beſidder, har man ogfaa nogen 
Grund til af troe, at den ikke er aldeles uvirffom. At 
den imidlertid fortjener al den Roes, ſom de ældre have 
fillagt den, er mere af onſte end ar haabe. 

Fortidens Læger anbefalede den i Sardeleshed mod 
Galenſtab (Mania) og Melancholie. Nogle gave Afkoget, 
andre den fortykkede Saft Fortrinet. J de ſenere Tider 

har en af vore egne Saarlæger, Hr. Nielſen, ved Er: 
faring villet beſtyeke Rigtighbeden heraf. Vigtigere, og 

ved flere Erfaringer bekreftet er den Roes, den har 
forhvervet fig, ſom et Hovedmiddel mod gale Hundes 
Bid. Man far brugt den herimod baade indvortes og 
udvortes, ſom Pulver og i flydende Form. Jeg forbi: 
gaaer affe de Erfaringer, ſom de Wldre have optegnet, 
og vil blot nævne Gelins Forſog, ſom endnu i dette Des 

E 4 cen⸗ 
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eennium ere anſtillede. Han gav 2 Born, ſom dare 
bidte og ilde revne af en gal Hund, hver 6te Time 20 
Gran af Urten i Pulver, tilligemed en Koppe fuld af 

Afkoget, hoertil han kom 15 Draaber flygtigt Ludfait 
(Alc. volat.). Han vedholdt hermed t 4 Dage, men 
gav derefter blot Afkoget iftedet for anden Drik, og fors 
bandt Saarene med Klude, dyppede i ſamme Afkog. 

Begge Syge bleve fuldkommen helbredede. 4 Mænd 
behandlede han paa ſamme Maade, blot med den Fors 

ſtſel, af han her forftørrede Indgivten til det dobbelte, 
Han reddede dem alle, uagtet een af dem allerede rafede 

og kunde mød yderſte Vanſkelighed ſynke figdende Ting. 

7 Geder og 2 Heſte, fom ligeledes vare bidte af en gal 
Hund, heldredede fan paa famme Maade. Hog ef 

Wſel, fom var bidt i Underkjſeven, bleve Saarene vel 

lægte, men paa arde Daa udbrød Rafertet, hvorved en 

Pige blev ſterkt bidt af Xſlet iLaaret. Gelin blev kaldt 
paa tredie Dag. Han ſcarificerede Saaret, indgned det 
med Merkurialſalbe, anordnede Bad og Omſlag af vor 
Plante, og gav Afkoget indvortes, hvorved Pigen frel⸗ 

ſtes. En felt, fom blev bidt af ſamme fel, blev ogs 
faa ved ſamme Midler reſtitueret. Om diſſe markelige 
Furføg fan man efterſee Almanach veterinaire 1791 
og Hufelands Annalen der franzoͤſ. Arzneykunde Vol. 2. 
Det er fun af beklage, at man her er i Uvished com, 
hoorvidt man fan tilffrive det brugte Alcali volatile og 

Mercurialſalve noget af Curens heldige Udfald. Mig 
forefom imidlertid Forſogene faa vigtige, at de vel fors 

tjente af fremſettes hev. 

J ſenere Tider har man ogſaa anbefalet Arven 
mod Kræft. og endnu i vore Dage ſtulle Perſerne efter 

Gmelins Beretning, med Held bruge Saften mod 
Star hos Heſten i Begyndelfen af Gygdommen. De 
hælde Saften paa Bomuld ag anvende dette udvortes paa 

Øjet. 
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Hiet. Mod Ringſyge hos Faar er den ogſaa, ſtjonbt 
vel med fiden Nytte, bleven anvendt. 

Koer og Geder æde Planten; jeg har ogfan fees 
Faarene gjerne æde den, uagtet Holmbergers Forſog 
benægte dette. Smaa Fugle elffe meget dens Froe. 

Man bør vogte fig for i Apothekerne at forvexle 
den med almindelig Henfebid (Alfine media) ſom og— 

faa paa danſt hedder Arve, og har nogen Lighed hermed, 

endſtjont den let nok fan adſtilles. 

17de Slægt: Tuſindgylden (Centaurium). 

Slagtmarke: Bageret zhjernet med 5 ligebrede Flige. 
Kronen tragtdannet, 5kloftet. Stifterne faſt— 

hæftede til den overſte Deel af Kronens Rør, 

Stevknoppene efter Befrugtningen drejede i 
Form af en Spiral. Aret kloftet i 2 foam- 
pede Legemer. Froehuſet aflangt, 2kamret, 

2klappet, aabner fig paa langs. 

afte Art: Almindelig Tuſindgylden (C. vul- 
gare Nob.) 

Artm. Stenglen enkelt, tvedeelt i Spidſen. Bla⸗ 
dene lancetdannede, tilſpidſede. Kronens Krave aaben, 
Fl. Dan, Tab, 617. 

D. Tuſindgylden, Tufinddyder, —— Aurin, Ager⸗ 

poft, Agerpors. Tuſindgylden Enzian. Viborg. 

Voxer temmelig byppig Paa lidet fugtige Enge og 

— ———— 

Blomſtrer i Juli, Anguſt og September. 

Udførl, Beſtr. Roden aarig- Stenglen opret, 

glat, kantet, uden Grene, 53 til 1 Fod høj. Bladene 

£ 3 (ans 
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lancetdannede, tilſpidſede, heelrandede, ſtilkloſe, glatte, mod⸗ 

ſatte og naſten fammenvorne ved Grunden. Kronens 

Ror langt, ſtribet, gjiennemſigtigt, hvidligt. Kra ven rød. 

Stovknoppene ſpiralformige efter Befrugtningen. Aret 

2kloftet, hver Deel halv kugledannet. Froehuſet 2kamret 

med mange runde brune Froe i hvert Kammer. 

Anmerkn. Linne far henfort denne Plante under 

Slægten Gentigna; men da denne Slægt hører under de tor 

hunnede, og vor Plante fun er eenhunnet, fan den ikke godt 

forenes dermed, Desuben indeholder Linnes Gentiana 

Planter af faa forſtjellig Dannelſe og Udſeende, at den vel 

fortjener at deles i flere Slægter, ſom ogſaa er ſkeet af Be 

Nyere. Curtis, Withering, Schmidt, Sibthorp. 

Wildenov o. fl. henføre vor Plante til Chironis, fra hvile 

fen Slægt ben bog er forffjellig ved Froehuſet eg Aret. 

Moench falder den Centaurium minus, og Borckhauſen 

— ſom af ben Linneiſte Slægt har gjort 13 nye — Falder 

den Erythræs, Curtis har en ſmuk Tegning af Planten i 
Fl. Lond. Tab. 247. F 

Den grenede Afart, ſom Vaillant har tegnet Tab. 6. 

Fig. 1., forekommer fjelden paa meget vaade Steder. Cita⸗ 

tet hertil, fom Wildenow anfører af de kjsbenhavnſte Ada, 

har. jeg ingenſteds fundet finde. Den er Schmidts Chironia 

Gerardi, Dens Blade ete mere buttede end Artens-felv, men 

den er alligevel bande ved diſſe og dens hele Udſeende Fjendes - 

ligen nok forſtjellig fra ten følgende, 

Egenſt. oa Brug. Bladene og Roden ere meget 
bittre og ubehigelige for Stuagen. Blomſterne uden 
Lugt. Ved Bülngejſſt udtrakkes de bittre Dele og ved: 
Vand noget Sliim. 

Er Afkog af Planten ſtal foraarfage lind Aabning; 

Extracten, ſom tilberedes ved forspudet Viingejſt, ſtal, 
lige⸗ 

— 
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ligeſom Eſſentſen, Have ftærfere Virkning. Som ſtyr⸗ 
kende Middel fortjener den ifær af anbefales, og Dyrs 
fægerne kunne med god Nytte betjene fig af den. Blandt 
De faarrenfende Midler og dem, fom modſtaae Forraads 
melfe, forfoarer den ogfaa fin Plads. 

Bor Plantes Nytte har Poͤrner godtgjort. Efter 
hans Forſsg giver den med Vand en guulbruun Farve—⸗ 

ſuppe. Tøj, ſom dyppes heri, faner en guul Farve, 
fom falder i det Gronne. Ved Tilfærning af Kogſalt ff 

det en mættet bruunguul Farve, Ved Beitsning med 
Allun antog Tojet en møre citrongnul, og med gren 

Vitriol en gronlig Farve, ſom ſpillede i det Brune, 
Efter Dambourneys Forſog antog den Uld, ſom var 
forberedet med Tin, en rodligguul, og med Vismuth en 

Kjødfarve, fom ſpillede lidet i det Gule, 

Som Garvermaterial har den været forføgt uden 
Held. 

Koerne ade ikke Planten; ogſaa paa Grasgange, 
hvor Zaar graſſede, har jeg feet den ſtaae urort. 

Dens Cultur er yder vanſtelig. Hvberken i den 
gottiugſke eller bor botaniſte Have har man kunnet opelſke 
den af Froe. 

aden Art: Buttbladet Tuſindgylden (C. Ery- 
thræa 06.) 

Artm.  Stenglen enfelt med Blomſterne i Koſte 
paa Spidſen. Bladene; omvendt: ægdannede, trener⸗ 
bede, buttede. Kronens Krave aaben, Fl, Dan. 
sf 1" " EL — 
— 

Jeg har fundet den paa Bornholm ved Boderne, og, 
om jeg mindes ret, ved Rønne, pan høje Steder i tør Jord. 

Blom 
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Blomſtrer fra Juli til Seprember. 

Anmarkn. Denne Plante udmarker fig fra den fora 

rige ifær ved Bladene, ſom ere meget bredere, afrundede” 

mod Spidſen og" have 3 ſtore Nerver, iſer de Blade, 

ſom ere ſamlede i en Roſe ved Grunden. Den er højere, 
altid uden Grene og af blegere Udſeende. Linne beſtriver 
fin Plante i Hort. Cliffort. med foliis lineari - lanceolatis, 

og Stokes den engelffe Plante: fol, oblongo=lanceola« 
tis, hvilket er yder langt fra at paſſe paa min Plante. 

Jeg Holde den imidlertid for en Afart af den forrige, inde 

til jeg i Affiffor Schousboes Samling af Planter fra 

Barhariet fandt en, ſom Gan havde fundet ved Tanger, og 

hvilken jan nu beſtriver, ſom en ny Art, under Navn af 

Chironia Ery:hræa, Ligheden medlem min og denne var mig 

ſtrax yderſt paafaldende og ved nøjeve Sammenligning overs 

Beviftes vi om, at de maatte være eet, uagtet den Tangerſte 

Plante almindeligen naaer en Alen, og vor fjelden over L 

Fod. Renealm beffriver i Specimen Hiftoriæ plant. &ec, Pag. 

277 en Plante under Navn af Erythræa. Hans Befrivelfe 

fvarer overmaade gode til vor Plante; men paa hans Tegning 

ere iſer Stengelbladene meget for ſpidſe. Jan anfører udtryk⸗ 

keligen, at den Plante, han beſkriver, ikke er de Gamles Cens 

taurium minus, hvorfra han paaftaaer den at være forføjellig 

baade i Udſeende og i Cgenffaber. De Nyere blande dem end: 

mu ſammen, og derfor finder man fan forſtjellige Characterer 

angivne paa den Linneiſte Plante hos de forſtjellige Forfattere, 

Blandet alle de Figurer, ſom de ældre Plantekyndige 

have givet af deres Centaurium minus, paffer ingen paa vor 

Plante. Jeg har føgt at finde den igjen hos Fuchſius, 

Mathiolus, Dodonæus, Bauhin, Gerard, Moriſon, 

Cobel, Blackvel, Kniphof ꝛc., men forgjeves. Aſſeſſor 

Schous⸗ 



Femhannede. 77 

Schousboe, ſom har beErevet fin Plante levende, giver uds 
førligere BDeffrivelfe heraf i Videnſtabernes Selſtabs nye 

Handlinger. 

Egenſk. og Brug. Efter Renealm beſidder Plan⸗ 
ten ingen affsrende Virkning; derimod roſer han den 
ſom ſaarrenſende og lægende Middel. 

zdie Art: Kronelukket Tuſtndgylden (C. inaper- 
tum Nob.) 

Artm. Stenglen meget grenet, tvedeelt. Bladene 
aflange. Kronens Krave tilſſuttet. FI. Dan, T. 

Do: 

Jeg har fundet den paa Bornholm, paa bøje Bakker 
omkring Ronne, og ikke langt fra Helligdommen i Roe 

Sogn. Afſeſſor Schousboe fandt den ved Kſoge. 

Blomſtrer i Auguſt og September. 

Udførl. Beſtr. Roden aarig, trævlet. Stenglen 

omtrent 2.3 Tommer høj, grenet, tve⸗ og tredeelt i Spids 

. fon. Stengelbladene modſatte, buttede, heelrandede, 

glatte, ſtilklsſe. Bageret kloftet lige til Grunden, Kro⸗ 

nen rød, dens Krave aabner fig ikke, men er beſtandig eil⸗ 

flutter under Blomſtringen. 

Anmarkn. Vaillant far en god Figur af denne liden 

Plante i Botan. parifienfe Tab, 6, Fig. 2, Den er Schmidts 
Chironia Vaillantii, og Wildenows Chironia insperta, Sp, 

plantar. 

Egenſt. og Brug. Ubekjendte. 

18de 
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1gde Slægt: Snerle (Convolvulus). 

Slaͤgtmaerke: Bægeret sdeelt, Kronen klokkedannet 
og foldet, Griflet enkelt med et kloftet Ar. 
Froehuſet 25 3famret,. ſom ofteft med 2 Frøs i 
hvert Kammer. 

afte Art: Almindelig Snerle (C. arvenfis L.) 

Artm. Bladene piildannede, deres bageſte Grund⸗ 
flige tilſpidſede eller ſtraage afſtaarne. Blomſterbladene 
lancetdannede, ſidde langt neden for Bægeret paa en, 
ofteſt fleerblomſtret Stilk. Fl. Dan, Tab, 459. 

D. J Sjelfand: vor Frues Manſtjetter, Jomfrue 

Serk, Jordhumle; i Fyen: Snerrer, Snerle, vor Frues 

Serk, Lammetarme; i Iylland: Veibinder, Smaaſnerrer, 

Fandens Halvermer. Refvelsg. Ryll. 

Almindelig paa Agre mellem Saden, fom den flynger 

fig om, undertiden ogſaa paa Gjerder. Elſter ſandig Sord. 

Blomſtrer fra Juni til October. 

Udféorl. Beſtr. Roden fleeraarig, trind, bvidagtig, 

krybende og giver Melk fra ſig. Stenglerne ere tynde 

og flynge fig ſaavel om hinanden, fom cm de Planter, der 

ſtaage i Nærheden. Bladene tykke, ſtilkede, nogle næfien 

ſpyddannede. Kronſtilkene 4kantede, Is 21 eller 3blom⸗ 

ſtrede og haarede. Kronen hvid med røde Striber paa ol, 

derne, ſſelden ganſte hvyid. Stonaalene halv faa lange 

ſom Kronen. Frugtknuden naſten tilrundet og omgivet 

af en ſpovlfarvet Kjertel, fon er et Honningjemme. Froe— 

huſet tilrundet med en liden Od i Spidſen. Froene fane 

tede, graaladne. 

Anmarkn. 

er 
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Anmaærkn. Man finder en ſtejsn Tegning' af denne 
Plante hos Curtis i Fl. Lond, Tab, 119. Figuren ti Fl. 

Dan. er ogſaa god, fun feer man ikke der der kloftede Ar, 

fom dog er et vaſentligt Merke for denne Slægt. 

Egenſk. og Brug, Gaa ſmuk fom denne Plante 
ev for Djet, faa ffadelig ev den ſaabel paa Agrene fon 
i Hauger, hvor man vel maa 6ogte fig for at indføre 
den. Kornagrene give afte et førgeligt Erempel paa 

Den Skade, den flifter, og dens Udoryduing er vanſtke⸗ 
ligere end man troer; derfor var det og forben forbudet 
i Sverige at fane den i fn Fjendes Ager. Man har 
tidlig om Vaaren plantet nogle faa heraf, og da de vare 
komne faavids, at de ganſke havde gvælt alf, hvad ſom 

voxede omfring dem, forføgt at grave den ned, og i eet 

Yar 3 Gange gjentaget dette Forſog, men Udfaldet vifte, 
af dette meget mere befordrede deres Udbredelſe og fros 

dige Bert. Det ſynes, at man heraf kunde udlede den 
Slutning: at de Planter, fom have en krybende Nod, 
ved af nedpløjes fnarere formeres end udryddes. 

Dens Blade, ſmage de end iffe godt, ere dog ikke 
faa vemmelige ſom den folgendes. Din ædes af Heſte, 
Køer, Geder og Faar, forend den blomſtrer, dog tage de 
fun de overſte Toppe af den; efter denne Tid vrage de 
den, men paa Stald æde de den tørret imellem Hset. 

. Gvinene æde den iffe. 
Bloͤmſterne give Vand en morkguul eller orange 

Farve, fom forhøjes med tilfat Allun. J Leerjord blive 

Kronerne ſom ofteft aldeles røde. 
Af oe Xidre ev den anbefalet til at plantes i Fly⸗ 

veſand. 
Bierne elſte Blomſterne meget. 

2den 
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aden Art: Gjerde Snerle (C. ſepium L.) 

Artm. Bladene piildannede, tilſpidſede; deres 

bageſte Flige paa tvers ſtump afſtaarne. Blomſterbla⸗ 
dene aflang-hjertedannede, ſidde paa en eenblomſtret 
Stilk tæt under Bageret og ere længere end dette. Fl, 
Dan. Tab. 458. 

D. J Sjelland: vor Frues Serk eller Manſtkjetter, 
Stor Jomfrue Serk; i Fyen: Snerrer, Storſnerle. Paa 
Bornholm: Jomfrue Serk. 

Elſtker feed Jord og ſlynger fig ſedvanligen sp paa 

Gjerder. i 

Blomſtrer fra Mitfommer til Slutningen af October. 

Udførl Beſtr. Roden Aeeraarig, af Tykkelſe ſom en 

Gaaſefjeder, hos denne Are hvidere end hos den forrige. 

Etenglen tyifere med færre Grene, Bladene tyndere 

og ſtorre. Blomſterbtadene mod Spidſen purpurrode. 

Kronſtilken eenblomſtret og glat. Kronen hvid og 

meget ſtorre end den forriges. Frugtknuden oval, oms 
givet af en orangefarvet Kſertel. 

Anmarkn. Curtis har en ſtjsn Tegning Geraf i Fl, 
Lond, Tab, 32, 

Egen. og Brug. Denne ante pryder vore 
dgde Gjerder med fr fmuffe hvide Blomſter; paa de 
levende burde den derimod ikke taales, da den ſnoer fig 

om de fpæde Planter og goæler dem, Hvor den engang 
har fæftee Rod er den vanſtelig aft udrydder da Roden 

ſtorkt udbreder fig. 

Den indeholder en melkagtig Saft, form, naar den 
fortykkes og indgives fra 20-30 Gran, virfer hos Mens 
neſter, fom et hæftigt afforende Middel, og kunde muligt 

F gjere 
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gjøre den Saft undværlig, ſom af en anden Plante af 
famme Slægt, C. Scammonia, indføres fra Aleppo. 
Dens Virkning er derimod forſtjellig hos andre Patte—⸗ 
Dyr, ſaaledes afførte et Afkog ikke, ſom blev givet en 

Hund, og Sviin have ædt af den i for Mængde uden 
mindſte Skade. 

Døfaa Heſten, Xflet, Faar og Geder æde den, 
men Koerne ikke. 

Blomſterne føges af Bier. 

rode SI egt: Skjonkrave Polemonium). 

Slagtmarke: Bægeret 5tandet. Kronen hjuldannet, 
5deelt. Støvnaalenes Stifter ere heftede 
til Kronens Rør og bredere ved Grunden, fom 
af dem tilſſuttes. Aret zkloftet. Froehuſet 

g3kamret, overfædigt. 

iſte Art: Blaa Skjonkrave (P. coeruleum L.) 

Artm. Bladene finnede. Blomſterne oprette. 
Bageret længere ed Kronens Rør. Fl. Dan. Tab, 
255: 

3 Ål 

Sjelden. Ved Herlufsholm vaa et Gjerde har Dyrla⸗ 

gen Ar. Kohn fundet den, Den dyrkes temmelig almeent 

i Haver. 

Blomſtrer i Juni og Juli. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen 

I Fod høj og derover, opret, glat, grenet mod Spidſen. 

Bladene uligefinnede, afverlende, ſtilkede. Smaafins 

nerne oval⸗lancetdannede, heelrandede, laadne paa linders 

fladen. Blomſterne danne en Koft paa Spidſen af Steng— 
2den Peel, F len" 
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len. Kronerne himmelblaae, fjelbnere hvide, Sksv⸗ 

naalene vippende. Frsehuſet ag-kugledannet, fvage 

gfurer, 3kamret, aabner fig med 3 Tænder i Spidſen. 

Frøene 6 i hvert Kammer, kantede, mork ruſtfarvede. 

Anmark. En Figur af Planten findes i Sowerby Eng, 
Bot, Tab, 14. Af Frøet har Gartner en Tegning i: De 
fem. et fruå, pl, Tom, 1. Tab, 63. 

Egen. og Brug. Denne Plantes Skjonhed bes 
vettiger den fuldkommen til en Plads i vore Haver. 
Dens Nytte er hidindtil ubefjendt. 

Køer, Geder og Faar æde Planten; Heſtene øragg 
den, 

2ode Slægt: Klokke (Campanula), 

Slagtmarke: Bægeret zkloftet. Kronen klokkedan— 
net, dens Bund tilſluttet af de nedentil flad⸗ 

trykte Stifter. Aret zkloftet. Froehuſet 
underſedigt, ofteſt 3- ſſelden zkamret, og aab⸗ 
ner ſig ved Grunden i lige ſaa mange Huller. 

iſte Art: Rundbladet Klokke (C. rotundi- 
folia L.) 

Artm. Hele Planten glat. Rodbladene aflange 
eller nyredannede, tandede, Stengelbladene ligebrede, 
heelrandede. Fl, Dan, Tab. 1086. 355? 

D. Smaa Klokker Ry. 

Temmelig almindelig paa tørre Marker og Høje. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Udførl, Beſtr. Roden fleeraarig, krybende og trav⸗ 

let. Stenglen af I Fods Højde, grenet, trind og glat. 

Rodbladene imellem aflange og nyredannede, tandet-faugs 

takke⸗ 



Å 

Femhannede 83 

takkede; de nederſte Stengelblabe lancetdannede, ofte 
tandede, de overſte ligebrede, heelrandede; i svrige forandre 

alle dens Blade fig meget efter Voreſtedet. Bageret ved—⸗ 

blivende med ligebrede Flige, meget udftaaende efter Afblom⸗ 

ftringen. Kronerne nikkende eller nedhengende, bimmels 

blaae med udftaaende fvidfe Flige. Stovnaalene haar— 

dannede. De nederfte Dele, hvorpaa Støvnaalene ſtaae, 

falder Curtis Honninggfemmer. Aret laadent. Froe— 

hufet 3kamret. 

Anmarkn. Figuren i Fl. Dan, Tab, 855 ſynes efter 

Fit hele Udſeende at komme narmeſt til denne Plante; og det 

er rimeligt, ar Rodbladene, ſom ere vanſtelige at finde, hvor 

Planten vorer imellem Græs, ogfan het ere overſeete. 

Den 189 Figur i Fl. Dan, er en Afart, fom findes paa 

De norſke Bjerge, i Island og flere Steder, men ikke i Dan" 

mark, Hos Curtis findes en god Figur af Arten felv 6 
Fl, Lond, Tab, 226, C. pufilla Jaqv, og cespitofa Scopol, 

høre herhid. 

Navnet rundbladet fynes beſynderligt for Begyns 
dere, da man fjelden finder diſſe Blade, der deels tidlig falde 

"bort, deels ere ſtjulte af de omkringvoxende Planter. 

Egenſk. og Brug. Naar Stenglen og Grenene 
brækkes over, give de en melkeliig Vadſte fra fig, ſom 
har en ubehagelig Smag. Saften af Blomſterne giver 
en blaa Farve, fom fan bruges of Malere eg til af 
ffrive med; ved tilfat Allun bliver den grøn. Efter 
Dambourneys Forføg fif den med Vismuth tilberedte 
Uld, ſom farvedes i denne Saft, en Vigognefarve. 
Efter Strom farves paa Sondmor baade Uldent og Lins 
ned hermed, blot ved af valke Blomſterne og Tøjet mel: 

& 2 fem 
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lem hverandre. Bladene og den unge Rod lade ſig 
ſpiſe. 

Koen, Heſten, Geden, men i Beſynderlighed Faa— 

ret, æde gjerne denne Plante; Svinet vrager den. 

aden Art: Tandmerket Klokke (C. patula L.) 

Artm. Bladene ſtive. Rodbladene lancetdannet⸗ 
ovale. Toppen udftaaende,. Fl. Dan, Tab, 373. 

* 

Almindelig i Holſteen, iſer ved Lybek i Leergrund paa 

Diger; i Sjelland ved Frederiksdahl paa Brankebakken efter 

Muͤller. 

Blomſtrer i Juni og Juli. 

Udferl. Beſtr. Roden toaarig. Stenglen 1 ged | 

høj, opret, kantet, haaret, grenet, hvoraf de overſte Grene 

fortet. Rodbladene ſtilkede, næften ægdannede, de øvrige 

lancetdannede, ſtilkloſe, afvexlende, fiint ſaugtakkede. Ba— 

gerfligene fiint tandede ved Grunden. Kronen finere 

end den forriges, blaa med liden Skattering, paa hver Flig 

3 Linier. Froehuſet 3kamret. 

Egenſk. og Brug. Diſſe ere, ſaavidt jeg veed, 
endnu ubekjendte. 

zdie Art: Rapunzel Klokke (C, Rapunculus L.) i 

Artm. Rodbladene fancetdannet - ovale, Stengel⸗ 

bladene lancefdannede, bølgede, haarede. Stenglen 
fantet, haaret. Toppen ſammentrukken. Fl. Dan, 
Tab; 

D. Gemeen Rapunzel. Ryll. 

Voxer efter Kylling ved Frederiksborg? 

Blom⸗ 
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Blomſtrer i Juni. 

Udfsrl. Beſtr. Roden toaarig, hvid, temmelig tyk. 

Stenglen 1Fod høj og derover, opret, kantet, furet med 

faa ſtive Haar nedentil: Grenene afverlende, bladloſe. 

Rodbladene meget kortſtilkede, haarede, de gvrige fils 

løfe, haarede kun ved Grunden. Blomſterne langſtilkede 

og danne en ſammentrukken Top. Bagerfligene meget ſmalle, 

omtrent af Kronens Længde. Kronen hvid eller blaa pur— 

purfarvet, undertiden blaa. Stsvknoppene bleg— 

gule, Aret himmelblaat. Froehuſet omvende pyramid— 

formig⸗Egdannet, trehjsrnet, tvekamret, kronet med Bage— 

rets Flige, og aabner fig lidet ovenfor Midten, Frøene 

vvale, bleg ruſtfarvede. 

Arnmarkn. Figuren i Fl. Dan, Tab, 955, ſom Muͤller 
antog for denne Plante, ev udentvivl den førfte Art. Den 

ſvarer heller iffe til Figuren hos Lobelius i Icon, ftirp, 1, 

P. 323, Fig. 2, ligefaalidet fom til Moriſons Figur i Hort, 
Ox, Se, 5. Tab, 2, Fig. 20, Gartner har en Sigur af 

Froet Tab. 31. Fig. 2. øg i Sowerby Eng, Bot, findes en 
Figur af Planten Tab, 283. 

Egen. og Brug. For Rodens Skyld dyrkes 
denne Plaute meget, og det er rimeligt, at den, Kylling 
vil have fundet ved Frederiksborg, fan være kommet fra 
Haverne. Den faaes om Vaaren eller Efteraaret, Man 
vælger Dertil aargammelt Froe, da det friſte ligger et 

heelt Xar i Jorden, før det gaaer op, 

Moden er melet, af en behag lig fød Smag; er den 
faaet om Efteraaret, bliver dem. opgravet om Vaaren, 
kogt og tillavet ſom Salar efier ſom Aſparges. Til Sas 
Fat fan dens unze Blade ogfaa bruges. 

Hele Planten er opfylde med en melkeagtig Saft. 

| dB 3 We 
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abe Art: Smalbladet Klokke (C. perſicifolia L.) 

Artm. Rodbladene omvendt-ægdannede. Sten⸗ 
gelbladene ligebrede, lancetdannede, rundtakkede, ſtaae 
vidt fra hverandre. Stenglen enkelt, glat. Kronſtil⸗ 
kene eenlige og eenblomſtrede. Fl. Dan, T. 1087. 

D. Bild Rapunzel med ſtore blaae Blomſter, Kyll. 

Voxer almindelig i Kratffove. 

Blomſtrer i Suri, Sult og Auguſt. 

Udførl. Beffr, Roden fieeraarig, tapdannet. 

Stenglen ri til 2 God bøj, opret, fantet, uden rene, 

glat. Rodbladene ſtump⸗tandede. Stengelbladene 

afvexlende, utydeligen rundtakkede, og glatte, Bager flii⸗ 

gene lancetdannede. Kronſtihkene ofteſt eenblomſtrede. 

Kronerne ſtore, oprette, morkblaae, fjelden hvide, Stif⸗ 

terne laadne ved Grunden. 

Egenſt. og Brug. Bladene ædes af Faar; den 
tunge Plante af Sviin, ogſaa af Hornqoaget i Mangel 
af bedre Fode. 

Blomſterne ſeges med Begjerlighed af Bierne. 

ste Art: Bredbladet Klokke (C. latifolia L.) 

Artm. Bladene ag-lancetdannede, dobbelt fange 
takkede. Stenglen grenefrie, trind. Blomſterne een⸗ 

lige, ſtilkede, efter Afblomſtringen ludende. Bagerne 
glatte. Fl. Dan. Tab. 782. 

D. Klokker. 

Ikke almindelig i Lunde, ſom i Sjelland ved Sophien⸗ 
berg, Papiirsmollen ꝛc. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Udforl. 
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Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen fans 
tet og glat, 3-4 Fod høj. Bladene brede, Dobbelt ſaug— 

takkede; de eenlige Blomſter udfpringe fra de gvertie 

Bladaxler. Bægerne glatte, Kronerne ftore, himmel: 

blaae med Purpurſtier. Stifterne meget forte, Frugt: 

børen lang, oventil tykkeſt. 

Anmarkn. Figuren i Fl, Dan, Tab, 85 er en Plante, 

ſom voxer i Norge. Jeg har iffe feer den levende, men den 

ſynes at være noget forføjelig fra vor Plante,  Sowerby 

Eng, bor, Tab, 302. 

Egenſt. og Brug. Denne ſmukke Vext fortjener 
en Pladé i vore Haver, Hele Planten har em melkeag— 

tig Saft. Deng unge Skud kunne ſpiſes ſom Spinat. 
Heſte, Faar og Geder ade den. 

Ste Art: Rapunzelartet Klokke (C. rapuncu- 
loides L,) 

Artm. Bladene hjerte- lancetdannede. Stenglen 
grenet. Blomſterne eenſidede, firøede. Bagerfligene 
tilbagebøjede. Fl. Dan. Tab. 

* 

Voxer i Holſteen, og ellers, ſom Ukrud, i Haver. 

Blomſtrer i Juli. i 

Udførl. Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen 1 

Fod høj, kantet, rue, med tilbagebøjede Haar. Bladene 

ſaugtakkede, de nederfte ftilfede, de overſte filfløfe, rue paa 

Underfladen, Blomſterne i et loſt Ax. Kronſtilken 

1⸗2blomſtret. Kronerne himmelblaage, kloftede til 

Midten. 

Anmaærkn. Moriſon har en Figur af Planten T. 2. 
8. 5 De 3. Fig, 32. 

& 4 Egenſt. 
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Egenſk. og Brug. Roden af denne Art kan 
bruges, ligeſom den af Rapunzel Kloffen, til Salat, 
dog ſtal denne fidfte bære Fortrinet. Hornqvaget æder 

den gjerne. Den er et utaaleligt Ufrud i Haver. 

6te Art: Almindelig Klokke (C. Trachelium L,) 

Artm. Bladene rue, haarede, tandede. Rodbla— 

dene æg: hjertedannede. Stengelbladene lancetdannede. 
Kronſtilkene 25 36fomfirede, Fl, Dan. Tab, 1026. 

D. Store vilde Klokker, Halsurt. Kyll. 

Ikke ſjelden ved Gjerder og i Kratſkove. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Udfsrl. Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen af 

2 Fods Hojde, haaret iſer oventil. De nederſte Blade ægs 

hjertedannede, dog uden Indſnit ved Grunden, de gverfte 

lancetdannede, tilſpidſede, dobbelt-ſaugtakkede, afverlende, 

haarede. Kronſtilkene ofteſt 3-, fjelden Iblomſtrede. 

Bægerfligene lancetdannede, meer eller mindre haarede. 

Kronerne nedentil haarede. Fligene trekantede, deelte 

ved en Linie, og bekledte med Haar i Svælget. 

Unmærtn: En Figur i Sowerby. Eng, Bot, Tab, 12, 

Egen. og Brug. Denne Art indplantes unders 
fiden i Haverne. Den indeholder en guulladen Saft. 

Køer og Sviin æde den, men Heſte og Geder 
vrage den, 

7de Art: Nogleblomſtret Klokke (C. glome- 
rata L.) 

Artm. Stenglen enkelt, kantet og rue. Bladene 
flint tandede. Rodbladene ag-lancetdannede, ſtilkede. 

Stengelbladene hjierte⸗lancetdannede, ſtilkloſe. Blom⸗ 
ſterne 
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ſterne i Nogler paa Spidſen af Stenglen. Griflet kor⸗ 

føre end Kronen. Fl. Dan. Tab. 

D. Liden Halsurt, vilde Klokker Kyll. 

Voxer mellem Bagfvær, og Kollefolle paa høje Steder, 

ved Frederiksberg og Skjelſtjor. Efter Kylling ved Peſt—⸗ 

huſet og Ballerup. : 

Blrlomſtrer i Juli. 

Udférl. Beſtr. Roden fleeraarig * tykke Travler. 

Stenglen rue, opret uden Grene, af 1 Fods Hoſde og ders 

øver. Rodbladene ag-lancetdannede, haarede, ſtilkede. 

Stengelbladene kortere, ſtilkloſe, fiint tandede, afvex— 

lende, omgive Stenglen halv: ved Grunden. Blomſterne 

fidde 152:3 famlede i de overſte Bladaxler, pan Spidſen 

flere. Kronerne violette eller blage. 

Anmarkn. Moriſon har en temmelig god Figur af 

vor Plante i H. Ox, T, 2. Sect. 5. Tab, 4. Fig, 40. Lige⸗ 
faa og Cluſius 11. 171. 1, og Sowerhy i engl, bot, T, 90. 
En markelig Afart har Allioni tegnet i Flora — 

Tab, 39. Fig, 1. Eller hører ben ſnarere til C. petræ 

Egen. og Brug. Huusdyrene ſtulle ikke æde. 
den, og dens Nytte er hidindtil ubekjſendt. i 

gde Art: Hojſtenglet Klokke (C. Cervicaria L.) 

Artm. Hele Planten hoashaaret. Bladene fane 

eetdannet⸗ligebrede, bolgede. Blomſterne danne et Ho⸗ 
ved paa Spidſen af Stenglen. Fl. Dan, Tab, 787. 

D. Halsurt, Klokker med Echii Blade. K pil, 

Sjelden i SÉove og Krat; efter Rylling er den 

fundet i Charlottenlund; efter Muͤller ved Nyſted og Rod⸗ 

bye i Lolland. 

55 Blom⸗ 
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Blomſtrer i Juli. 

Udfør Beſtr. Den kommer nær til den forrige, men 

har en 2aarig Rod, en højere og mere hvashaaret Stene 

gel; de nederfte Slade ægslancetdannede, ftilfede, de over⸗ 

ſte filfløfe, ſmallere og kortere, paa Underfladen hvidfiltede. 
Dens Blomſter mindre og færre end den forriges. Ba— 

geret dybere deelt. Kronerne himmelblaae indblandet 

med lidet rodt, deres yderſte Kanter haarede paa langs- 

Egen. og Brug. Roden er velſmagende, og 
ſpiſes paa nogle Steder, fom f. Cr, i Siberien, hvor 
den ogfaa bruges ſom et hjerteſtyrkende Middel. 

Alle Huusdpr drage den, men Bierne ſege flistigen 
” Bens Blomſter. 

gde Art: Baſtard Klokke (C. hybrida L.) 
Artm. Stenglen grenet ved Grunden» Bladene 

aflange, rundtakkede. Bagerne længere end Kronen. 
Froehuſene prismatiſte. Fl. Dan, Tab. 

Sy 

Efter Weber vorer den imellem Saden ved Altona os 

Olsburg. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Anmarkn. Jeg anfører denne Art blot paa Webers 

Authoritet. Man finder en Figur af den i Gerards Her- 
bal, or general Hiftor, of plants 439. 2. og i Moriſons 

H, Ox. 2. Sect. 5. Tab, 2. Fig, 22. Linne anſeer den for 

at være en Baſtard af C. Speculum, og en anden af ſamme 
Slagt. 

xobde 
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rode Art: Vedbende Klokke (C. hederacea L.) 

Urim. Stenglen ſlattet. Bladene hjertedannede, 
glappede, ſtilkede, glatte. Fl. Dan, T. 330. 

D. 

Sjelden. $ Neuenburg i det Oldenborgſte, paa Leerjord. 

Blomſtrer i Auguſt. 

UnmærEn. Denne Plante hører vel ikke egentlig til 

Den danffe eller holfeenfe Flora, men da den er fundet 

faa nær Grendſen af Holfteen og tegner 4 Fl, Dan., har jeg 
ikke villet udelade den, Forreſten ere Bladene i Naturen 

mere lappede end i Figuren, hvor de have alt for megen Liig⸗ 

hed med Bladene af C. Elatines. Sowerby E. B, Tab, 73. 

2ide Slægt: Trævlefrone (Phyteuma). 

Slagtmarke: Bægeret overfædigt med 5 fyldannede 
Tænder. Kronen i Begyndelſen fom et Horn, 
fiden deelt til Grunden i 5 ligebrede, trævles 
Dannede Flige. Froehuſet 2famret med en 
gabende Aabning paa hver Side, 

Ifte Art: YArbærendeTrævlefrone (Ph. ſpicata L.) 

Artm. Rodbladene hjertedannede, dobbelt fangs 
takkede. De sverfte Stengelblade lancetdannede. Uret 
aflangt. Griflerne lidet haarede, trekloftede. Fl. Dan, 

Tab. 362. 

D. Refrumpes Rapunzel. Kyll. 

Sjelden. J Iylland: paa Bakkerne ved Veile, i Sko⸗ 

vene ved Kolding og Horſens. Hr. Hornemann har fundet 

den i Fyen i en Skov ved Lykkesholm og paa Fense. Profes⸗ 

for Viborg i Kobbermolle⸗Skoven ved Flensborg og ved Des 

fted i Oxenwatt Sogn, Rylling i Faurdahl ved Haderslev. 
Blom⸗ 
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Blomſtrer i Juni og Juli. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, lang, trind eller 

tapdannet. Stenglen 1 til 2 Fod høj og ſtribet. Rod⸗ 

bladene langftilfede, dobbelt ſaugtakkede. De vverſte 

Stengelblade mindre takkede og ftilfløfe. Før Kronen 

udfoldes, ligner den et langt tillukt Rør, ſom er indbøjet, 

buget ved Grunden og grønagtig mod Svidfen, indenfor ligge 

Stovknoppene tæt op til der udcelte År. Kronbladene 

aabne fig forſt ved Grunden, hvorpaa Stevnaalene 

krumme ſig og trede ud af Mellemrummene; da Kronen 

aabner og udvider ſig for neden, bliver den naturligviis kor— 

tere, hvorved Frugtboren aabner Kronens Spidſe og 
kommer der tilſyne, bedekket med Stov paa den haarede 

Griffel, hvoraf dog neppe nogen Befrugtning fan ſtee, da 

Uret førft fiden, naar Kronen er heelt udfoldet, aabnes ved 

at dele fig i 2, ſjelben 3, tilbagebbjede Flige. Froehuſet 

pyramidformig s fugledannet, dybt furet, kronet med Bage⸗ 

rets Tænder. Frøene mange, ægdannede, glatte, roſtfarvede. 

Anmarkn. Figuren i Fl, Dan, er god og mangler fun 

Frøet, Dette har Gærtner yrperligen aftegnet Tab. 30. 

Fig, 6. Moench gjør. en ny Slagt, Rapunculus, heraf, 

Egenſk. og Brug. Roden, ſom er bedſt om For⸗ 
aaret, ſmager behageligt og vilde give et ſtjont velſma—⸗ 

gende Meel, naar den kunde haves i Ovberflsdighed. 

Den fræver feed Jord og voxer fun paa hoje Steder: 
Bladene have en behagelig Suag og kunde maaffee 
bruges ſom Kaal, hvor den voxer i Mængde Bierne 
føge meget dens Blomſter. 

Den hele Plante giver en melkeagtig Saft, 
Den fortiente at indplantes i Haver, men den er 

yderſt vanſtelig at dyrke. | 

2206 
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22de Glægt: Eonicer (Lonicera), 

CSlægtmærte: Bageret lidet, ztandet. Kronen 1blas 
det, uregelret, med tilbagebøjede Flige, hvore 
af den ene er dybere deelt. Aret hoveddannet. 
Frugten er et rundladent Bær, fom er undere 
fædigt, 1: 3famret. 

afte Art: Gedeblad Lonicer (L. Caprifolium L.) 

Urim, Kronerne gabende, flilfløfe, og fidde i 
Krandſe paa Spidſen. De overſte Blade fammenvornes 
gjennemborede. Stengelbladene ſtilkede, ovale, 

D. Gedeblad, Jerikoroſe. 

Voxer vild i Pſterrige, Pfalz, Schweitz, Italien og 

den ſydlige Deel af Frankeſtaten. Hos os dyrkes den hyp⸗ 

pigen i engelſte Anlæg, f. Cr. paa Dronninggaard i Sjelland, 

ved Marienborg paa Moen, Mullerup i Fyen ꝛc. 

Blomſtrer fra Begyndelfen af Sult til Slutningen af 

Auguſt. 

Udførl, Beſtr. Denne Buſk flynger fig 10 og flere 

Fod i Hojden- Grenene ere trinde og glatte. Bla—⸗ 

dene modſatte, kortſtilkede, svale, noget tilſpidſede mod begge 

Ender, helrandede, glatte, morkgronne paa Overfladen, nedens 

under blegere. De 2 modfatte Blade, ſom ſtaae under hver 

Krands af Blomſter, ere fammenvorne til eet, og ligne en 

rund Sfive, hvorigjennem Stenglen gaaer. Kronen cer 

udentil rød, indvendig guul og deelt i 2 Læder, hvoraf den 

Bverfte ev 4tandet og opret, den nederſte ligebred, ſtump og 

bøjet nedad. Barret ér langøgtig rundt og rødt. 

Anmarkn. Jaqvin far en god Tegning heraf i FI, 

auftriaca Tab. 357, Moench deler denne Slægt i flere, 

hvor⸗ 
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(vort Han har Tournefort og Juſſten til Forajengere. 
Denne Art ev hans Caprifolium rotundifolium, Man dyrs 

fer i Engelland 5 Afarter heraf, forſtjellige i Henſeende til 

arven af Blomſterne, til Størrelfen og Blomſtertiden. 
De findes beſtrevne i: Planting and Rural ornament, Vol. 
II, London. 1796. p. 201. 

Egen. og Brug. Det er uviſt, om denne Buſtk 
elſtes meeſt for Sfjønheden af fine Blomſter eller for 
den behagelige Duft, de udaande, Begge Dele have fors 
ffoffet den en Plads i Haver, hoor den, ifær i engelſte 
Unlæg; gjer ypperlig Virkning. 

Den fordrager godt vort Klimat, og dens flyngende 
Vext gjør den paſſende for Løvhytter og morke Gange, 

Man formerer den ved Afæggere og Stiklinger. 
Af Frøe fan den ogſaa opelſtes, men dette ligger ofteſi 
1 Aar i Jorden inden det gaaer op. 

Bierne træffe hyppigen af Blomſterne. 

aden Art: Almindelig Lonicer (L. Pericly- 
menum LÅ.) 

Urim. Blomſterne paatjEnden af Stenglen ſam⸗ 
fede i et Hoved. Alle Bladene adffildte, ægdannede, 
de nederſte ſtilkede, de overſte fiilfløfe. Fl. Dan Tab. 
908. 

D. Gedeblad, Løberofe, Lobelillie, Skovlillie, Hetfevie, 

Voxer almindeligen i Kratſtove og i Hakker. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt og September. 

Udferl. Beſtr. Buſten flynger fig 8 til 10 Fod 

i Vejret, Har en bleggraa Bark og modſatte purpurrøde 

Grene. Bladene agdannede, modfatte, frie, glatte, paa 

Underfladen blaalige Bægeret sdeelt, beflædt paa Randen, 

ligefom Blomſterbladene, med fine Haar, ſom paa Enden 

have 
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have en liden rød Kjiertel. Kronen: har et langt Rør og 
er deelt i 2 Flige, hvoraf den sverfte igjen er 4kloftet, den 

underfte heel, Barret tilrundet, rødt, og indeſlutter 4 

Froe. 

Anmerkn. En ſtjon Tegning heraf har Curtis givet 

i Fl, Lond, Tab, 1, En anden finder man i Reitters og 
Abels Abbild. Tab, 72, Man har en mærkelig Afart med 

Blade, der ligne Egens. J alt dyrkes i Engelland 7 Afar⸗ 
ter heraf. Gee Planting and Rural ornament, Lond, 1796, 

Egenſt og Brug. Blomſterne udbrede, i Beſyn⸗ 
derlighed om Aftenen, en fød og behagelig Lugt, der dog, 
ſom alle faa ſterkt lugtende Planter, bliver farlig i til⸗ 
lukte Værelfer, iſer om Natten; hovor den derimod 
plantes i Hakker eller bruges til at beflæde bare Vægge, 
hvortil den er godt ſtikket, gjør den des behageligſte Inds 
eryk baade paa Synet og Lugten. 

Blomſterne angives at befidde em urindrivende, og 
Bærrene en afførende Egenſtab. Dette fortjener dog at 
godtgjøres ved flere Erfaringer, ogſaa er den nu udſtrs⸗ 
get af Lægemidlernes Cal. Bladene have en ſtinkende 
Lugt og vrages af Heſten, Faaret og Rensdyret. Koen 
og Geden æde dem. Vedet fan bruges til Piberor og 
til Kamme i Vaverſtole. Saften farver blaat Papiir 
lyſerodt. 

Mangfoldige Inſekter (fornemmeligen Aphides, 
Phalæna didactyla og hexadactyla og Sphinx liguſtri 
T.) nære fig af denne Buſt og ødelægge den undertiden. 
ganffe, medens den er ung. Det enefte Middel, man 
fjender herimod, er tidligen at afvaſte Bladene, naar 
Bladluſene fafte fig derpaa Den formeres ved Stiflin: 
ger og taaler godt at beſtjeres. Den anvendes ppper⸗ 

. figen 
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ligen til at lobe dy ad dode Gjerder imellem Stakitter, 
og taaler endog at have Træer over fig, 

Bierne føge med Begjerlighed "dens Blomſter. 

zdie Art: Dunbladet Lonicer (I. Xylofteum L.) 
Artm. Kronſtukene 2blomſtrede. Bladene dunede, 

heelrandede. Fl. Dan. Tab. gog, 

D. Smaa vilde Kirfedær. Kyll. 

Ikke almindelig ved Gjerder i fugtig. Jordmon; f. Cy. 

ved Kjsge, Loſtrup, Emilias Kilde o. fl. Steder. 

Blomſtrer i Maj og Juni. 

Udførl. Beſtr. Denne Bu fe flynger fig ikke, ſom de 

forrige; den bliver omtrent 4 til $ Fod. Dens Sar É hvids 

gran og glat. Bladene med deres Stilke dunede paa begge 

Flader, ægdannede og forſynede med en Spidſe. Kroner⸗ 

ne cre hvide, udfpringe af Bladaxlerne, 2 paa hver Stilk. 

Kronfligene næften. lige dybe deelte. Bærrene røde, 

2kamrede. 

Egenſt. og Brug. Denne ſmukke Buſk, ſom ogs 
fan tjener godt til ſmaa Hekker, har et hoidt, haardt, og 
ſejt Tree. Man forfardiger deraf Rør til Tobakspiber, 
VPaverkamme, Pidſteſtafte, men iſer Ladeftofte. Wed 

Kapuing gider Den undertiden meget ranke Stammeſtud, 
ypperlige til dette Brug. De ere ſtive, feje, haarde og 

modtage ved Politur og Beitzning med Sfedevand en 

herlig Glands. Kullene, ſom brændes af Vedet, ere 

fortvinlige til Krudt, 

Bierne elffe dens Blomſter, ligefom Fuglene dens 

Bær, hvilfe ſidſte, mindre Mængde tagne, ſtulle fors 
aarſage Laxering, i flørre Brakning. 

Huusdyrene æde den i Almindelighed ikke. 
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Den formeres ſom den forrige ved Froe og Stik⸗ 
linger, og trives bedſt pan ſtyggefulde Steder, 

, 23de Slægt: Lobelie (Lobelia). 

Slægfmærfe: Bageret sfløftet. Kronen 1 bladet, 
uregelret, dens overſte Flig deelt paa lange. 
Stovknoppene næften ſammenvoxne. Froehu⸗ 

fot underſedigt, 2kamret. 

uſte Art: ToepibetLodelie (L. Dortmanna L.) 

Artm. Bladene ligebrede, helrandede, tvepibede. 
Stenglen uden Grene og Blade, med Blomſterne i en 
Klafe paa Spidfen. Fl. Dan, Tab, 39. 

sp 

Sielden. J den nordlige Deel af Iylland, f. Cr: ved 

Silkeborg, paa Bredderne af Søer og dybe Damme. Paa 

Leffe 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, beftaaer af mange 

haardannede Trevler. Stenglen opret, 1 Fod høj, trind, 

huul, glat, uden Blade, men med 253 ſmaa Sfæl. 

Bladene fidde alle ved Roden og ſtaae under Vand, ere 

tilbagebgiede mod Spidſen, og ſammenſatte af 2 ligeloben—⸗ 

de Piber, eller deelte i 2 Dele ved et Skillerum paa langs 

i Midten, fom fees naar de overfEjæres, og form ev nok til 

at gjøre Planten kjendelig. Blomſterne G- 12, ſtaae 

paa Spidſen af Stenglen over Vandet, Kronerne hvide, 

med et Stenk hif og her of Purpur; de ere deelte i 5 

Flige, de 2 øverfte ſmalle fancetdannede, de 3 øvrige bres 

dere og ægdannede. Froehuſet evalt, buttet, omgivet af 

Bægeret, 2kamret med mange Froe. 
2den Veel. & Egenſt. 
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Egenſk. og Brug. Iblandt Vandplanterne i de 
nordligſte Lande udmarker denne fig fortrinlig ved fin 
ſimple Skjonhed, og derfom den fun befidder dette ene 
Fortrin, at den forlyſter Øjet, da fan man ogſaa fige, 
at den befidder dette i høj Grad, Dens Nytte er for 
Reſten ikke bekjendt. 

24de Slægt: Honninggiver (Jaſione). 

Slæegtmerke: Det fælles Blomſterdekke jobladtk. 

Bageret skørtet vedblivende. Kronen 1bla⸗ 
Det, dybt zkloftet. Støvfnoppene ſammen⸗ 

vorne ved Grunden. Froehuſet underfædigt, 
2kamret, aabent i Spidfen, 

iſte Art: Bjerg Honninggiver (J. montana L.) 

Artm. Bladene ligebrede-lancetdannede, ſmallere 
ved Grunden, hvashaarede, bølgede, Fl, Dan, Tab. 
219, 

D. Rapunzel med Skaburts Blomſter. Ryll. 

Almindelig paa høje Bakker i tør og ſandig Jordmon. 

Blomſtrer i Sult og Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden aarig, træt. Stengler⸗ 

ne grenede, ſtivhaarede, fra = til 1 Fods Hojde. Bla— 

dene ſtilkloſe, ligebrede, lancetdannede, ſtivhaarede. 

Blomſterne ſamlede i et Hoved. Bægerbladene æg; 

dannede, de inderſte ſmalere. Kronerne himmelblaae. 

Stovknoppene aflange, fammenvorne ved Grunden, 

Aret følledannet, rødt. Frøehufet pyramidformig» ægs 

dannet, Sfjørnet. kronet med Bagerets 5 ſyldannede Tæns 

der, 2kamret med en viid rund Aabning i Spidſen. Froe—⸗ 

ne mange, yderſt fine, bleg caſtaniebrune. 

. Anmærtn, 
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Anmarkn. Curtis har en ſmuk Tegning af Planten 

i Fl. Lond. Tab. 245; Gartner en ypperlig Figur af 

Feset. Tab, 30. Fig. 5. Tegningen i Fl, Dan, udtryk⸗ 
fer ikke fuldkommen Plantens Udſeende. Udentvivl findeg 
Jaſione perennis Lamarck ogſaa her. 

Egenſk. og Brug. Denne vakkre Plante yttrer 
ingen Virkning paa Lugten eller Smagen. Den til— 
kjendegiver en temmelig ufrugtbar Sandbund. 

Faarene æde den gjerne, og Bierne træffe af 
Blomſterne megen Honning. 

LPS 2zde Slægt: Viol (Viola). 

Glægtmærte:: Bægeret 5bladet. Kronen uregelret, 
sbladet, hvoraf det ene Glad løber bag til ud 

i et Horn. Stovknoppene tær ſamlede. Froe⸗ 

huſet overfædigt, 1kamret, zklappet. 

*) Stengelloſe. 

iſte Art: Korthaaret Viol (V. hirta L.) 

Artm. Uden Stengel og Vandgrene. Bladene 

ſtivbhaarede, hjertedannede. Blomſterbladene neden for 
Midten af Kronſtilken. Fl. Dan, Tab, 618. 

D. Violer, Blaaviis. 

Ikke fjelden paa ſoelbare Steder i Leer⸗ eller Kalk— 

jord; i Sjelland i Frideriksdahls Skov, ved Fuurføe, t 

Krattet mellem Lundehuſet og Bernſtorff, paa Bakkerne 

ved Sorgenfrie 16. . 

Blomſtrer i April og Maj. 

Udfør. Beſtr. Koden fleeraarig med Ar af de hens 

faldne Blade, Bladene hjertedannede, rundtakkede, 

G 2 had 
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haarede paa Randen og paa Underfladens Ribber. Blad— 

ſtil kene endnu tættere beſatte med Haar, hvorved de faae 

et hvide Udſeende, ſaalenge de ere unge. Blomſterbla—⸗ 

dene lancetdannede, ſidde nedenfor Midten af Kronſtilken, 

naar Blomſterne ere fuldkommen udviklede. Kronerne 
violette, blegblaae. 

Anmarkn. Efterat de fleſte Blomſter ere bortfaldne, 

vedbliver Planten i cen eller flere Maaneder at udſkyde nye 

Blomſter, ſom, ſtjondt de aldeles mangle Kronblade, dog 

give fuldfomne og modne Froe. 

For at adffille den ved Blomſterbladene fra den lugt 

tende Biol, bor de begge underføges, naar Kronerne ere 

fuldt udſprungne. Curtis har en ypperlig Tegning af denne 
Plante i Fl, Lond, Tab, 59. 

Egen. og Brug. Denne ſmukke Plante er afs 
deles uden Lugt. De flefte Huusdyr, ſaaſom Heſten, 
Koen, Geden og Faaret, æde den; forreſten er dens 
Nytte endnu. ubekjendt. 

aden Art: Kær Viol (V. paluſtris L.) 

Artm. Uden Stengel og Vandgrene. Bladene 
nyredannede, rundtakkede, glatte. Rodſtilken længere 
end Bladene. Fl, Dan, Tab, 83. 

D. Violer med ſmaa affefarvede Blomſter. Kyll. 

Ikke ſjelden i vaade Enge; i Sjelland ved Conftantia, 

Frederiksborg, Dronninggaard, Frederiksdahl; i Fyen, ved 

Ulriksholm, Kjersgaard 26. . 

Blomſtrer i Slutningen af April og Begyndelfen af 

Maj. 

Udfør, Beſtr. Roden fleeraarig, krybende, med 

mange haardannede Trevler. Bibladene ved Grunden 

mange, 
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mange, agdannet⸗tilſpidſede med meget fine. Saugtakker. 

Bladene naſten nyredannede, mere tilrundede end hos 

den foregaaende og efterfølgende, fiint rundtakkede, aarede, 

glatte, undertiden paa Underfladen med et Purpurſtjer. 

Kronſtilkene dobbelt faa lange ſom Bladſtilkene, neſten 

4kantede. Bægeret lidet og ſtjules af de 2 vverſte 

Kronblade, fom ere tilbagebøjede, Kronens Sides 

blade lidet haavede ved Grunden og tegnede med en enkelt 

morkviolet Stribe, tet underfte derimod malet med flere 

Purpurſtriber. Farven af Kronen er i det hjele blegere 

end den forriges og næften Éjødfarver. Stiften indbøjet 

ved Grunden, tykkere oventil og. længere end Stsvknoppene. 
Froehuſet aflangt, 3hjørnet, 3famret med. mange naſten 

tunde Froe; diſſe frembringer den ogſaa, ſom den forrige, 

uden fuldkomne Blomſter. 

Anmarkn. Curtis far en god Figur Heraf i FI 
Lond, Tab, 217. 

Egenſk. og Brug. Den befidder ingen Lugt eler 
Smag. Koerne ville æde den; derimod vrages den 
af Faar. 

3die Art: Vellugtende Viel (V. odorata L,) 

Urim. Uden Stengel, men med krybende Vande 
grene. Bladene hjertedannede. Blomſterbladene oven 
for Midten af Stenglen. Fl. Dan, Tab, 309. 

D. Marts. Bioler, blaae Violer. 

Voxer paa ffyggefulde Steder temmelig almindeligt. 

| Blomſtrer fra Slutningen af Marts til Begyndelſen 

af Maj. 

Udforl Beſtr. Roden fleeraarig, trævlet, hvidladen; 
hos den ældre Plante finder man Spor af de bortfaldne 

& 3 Blade 
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Blade. Vandgrenene udſpringe hetfra, krybe hen ad 

Jorden og udſkyde Blade og Biblade. Bladene tilrundet⸗ 

hjertedannede, rundtakkede, pan Overfladen glatte, pan Une 

derfladen haarede Bibladene ved Roden æg lancetdannede, 

med kjertelfulde Tender. Kronſtilkene nedenfor Blom⸗ 

ſterbladene 4kantede, ovenfor indhulede paa Ryggen, eenblom⸗ 

ſtrede. Blomſterbladene lancetdannede, ſidde ovenfor 

Midten af Kronſtilken. Bageret deelt i 5 ægdannet: afs 
lange Blade, fom ved Grunden ikke ere forenede og bag til 

danne en Aabning for Kronens Honninggfemme. Kron—⸗ 

bladene 5, hvsraf de 2 gverfte ere de mindſte, det bas 

geſte, fon danner Honninggjemmet, ſtorſt og udffaaret, 

Sidebladene med Sfæg ved Grunden. Stifterne 

meget ſmaa. Stovknoppene gule, med en orangefarvet 

Hinde; fra de 2 bagefte udgaae 2 (maa grønne Traade, 

der ftige ned it Honninggjſjemmet. Aret har en liden Hage. 

Froehuſet tilrundet-trekantet, treklappet, purpurfarvet 

og lidet laadent. Frsene mange, 

Anmarkn. Curtis har tegnet denne Vert i Fl, Lond, 
Tab, 40. 

Egenſk. og Brug. Blomſterne af denne ſmukke 
Plante udſprede en behogelig, dem egen, Lugt, Blas 
dene ere ſmaglsſe, men Roden lidet bitter og vænmelig, 

Efter Ingenhouz's eudiometriſte Forføg give de forſte 
en betydelig Mængde mephitiſt Gas, Hvori Aarſagen 
maa føges til deres Skadelighed for Sundheden, naar 
de ſattes i tilufte Verelſer om Natten. Triller ans 
fører et Exempel pan, af ef ungt Fruentimmer, fom 
habde mange Bioler om Natten i fit Sovefammer, er 
heraf død pludſelig. Ved at overgyde diſſe Blomſter 

med kogende Wand, fade dem i nogen Tid ſtage paa en 

varm Don, og ſiden tilſatte Sukker, faages ved Afſie⸗ 
ning 
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uing ben bekjendte Violſirup, der har en meget behage— 
lig fød Smag og en blaa Farve. Foruden dens Nyite 
mod Hofte og til af lindre Smerter af Troſte, bruges 
den ogſaa ved chemiſte Forſog til aft prøve Syrer 03 
Salte; ſaaledes forandres dens blaa Farve af Ludfat: 
tene til en grøn, af Syrer derimod til en rød Faroe. 
Philoſophen Baco, ſom undertiden, naar han foriod de 
højere Bidenffabers Granſtning, foffelfatte fig med at 
sinderføge Planternes Egenſtaber, har førft gjort os be— 
fjendte med en Maade at bevare Violblomſternes Lugt. 

Han tog nemlig en Haandfuld af diffe Blomſter og kom 

dem paa en Pot Viinagddike; efter en Times Forløb for: 
ogede han dem med endnu en Haandfuld friffe, og gjen— 
fog dette 4 til 5 Gange. ICddifen faaer herved efter 
nogen Tids Forlob en overmaade behagelig Lugt, og 

fynes fortrinlig ſtikket til at anvendes i Sngeftuer. Om 
Maaden at tilberede Violſirup, Violconſerve, Violgelee, 

Violkager, Viololie o. f. v. fan man efterſee: Garten: 
oͤkonomie fuͤr Frauenzimmer 1B. 1790. 

Urten felv er blodgjorende, og anbefales til Om— 
flag ꝛc. Frøene have en fvag urindrivende Kraft. 

Roden foraarfager hos Menneffer Brakning og 
Stoelgang, faavel i Pulver ſom Infuſſion. Efter de 
nyeſte Forſog af Coſte og Willemet Har 3 Ovintin Put 
ver, givet i et fvagt Afkog af Bladene og forfødet med 
litet af Sirupen, virket cen Gang Brakning og fre 

Stoelgange, men en Gave af 1 Ovintin, virfet 3-4 

Gange Bræfning og 5-6 Stoelgange. Den fan gives 
med Sikkerhed til 4 SÉrupler i Pulber og til 3 Qbintin 
t Affog. Da mange finde Pulveret akelt, gives Afko— 
get bedſt ſaaledes: 2 Ovintin af den torrede Nod koges 

i 0 Unger Vand, indtil fun 4 Unger ere tilbage, Dette 

Afkog forfødes med lidet af Sirupen. 

6 4 Paa 
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Paa Dyrene ſynes Roden ikke at have ſamme 

Virkning. Da jeg ingenſteds har fundet Forſog anſtil— 

lede hermed, har jeg givet en Aar gammel Pudelhund 
2 Qvintin af den friffe Rod, lavet til Boller med Meel. 

Derefter fporede jeg aldeles ingen Virkning. En anden 

lige aldrende Hund af Middelſtorrelſe gav jeg derpaa 6 

Qubintin af den tørrede Mod pulveriſeret; men ogfaa fer 

fjendte jeg ingen anden Virkning af dette Middel, end 
at Hunden paa en fort Tid ſontes at have tabt 2Edes 

lyſten. Det maatte altſaa førft være i overordentlig 

ſtore Saver, at den fulde virfe paa dette Dyr, i Forhold 
til det; ſom Menneſtet taaler. 

Af Blomſtret fan man tillave en ypperlig grøn 
Malerfarve. Stan river nemlig Kronens Blade i em 
Glas eller Steenmorter, og preſſer Saften igjennem et 
linned Klæde. Denne Saft fyldes da i faa Kobberkar 
og forbliver der, til den efterhaanden indtørreg. Saf— 

ten oplsſer herved faameger Kobber, ſom udferdres til 

at give den en grøn Farve. Naar den er indtarret, ope 
loſes den med Band, og gydes i en Porcellaims- eller 
Steenſkaal. Efter Hochheimers Dom i hans chemi— 
ſte Farbenlehre p. 275, ſtal den i Skjonhed overgaae 

” enhver anden gron Saftfarve. Were herom i QBein- 
ligs chemiſche Bereitung der Faͤrben p. 29. i 

Aeftene vrage denne Plante. Rensdyret æder 

den, Bierne træffe megen Honning heraf. 

xx) Med Stengler. 

ade Art: Hunde Viol (V. canina L) 

Urim. Stenglen efterhaanden opſtigende. Bla— 
dene hjertedannede, rundtakkede. Bibladene randhaas 

rede. Kronſtilkene 4hjornede, Fl. Dan, Tab. 

D. Vilde Marts Bioler. Ryll. 

Almin⸗ 
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Almindelig i Skove og Krat. 

Blomſtrer i Maj. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, af en Ravnefje: 
ders Tykkelſe. Stenglen, fom baade bærer Blomſter og 

Blade, af &= Quarteers Hojde, glat, ſvagt fantet. Sas 

dene hjertedannede, rundtakkede, med faa enkelte Haar paa 

"Overfladen; de bverſte aflang; hjetredannede, Bibladene 

lancetdannede, vandhaarede og omfatte Stenglen halv. Krons 

ſtil ken ſtyder førft frem af Roden, men faaer ſiden Uds 
ſeende afen Stengel, der ev fantet og glat, og har 2'børfes 

dannede Blomſterblade, der fibde ner ved Blomſtret. 

Begeret fandet ved Grunden. Kronen er lys violer, 

de af dens Blade, ſom ſidde Honninggjiemmet narmeſt, ere 

bekledte med er hvidt Skeg. Frgehufet aflangt, tres 

hjørner, treklappet. Frøene mange, glatte, bleggule. 

Anmarkn. Curtis far en god Tegning heraf i FI, 

Lond, Tab, 93. Den bærer ofte Blomſter til langt ud paa 
Aaret; diffe ere i Almindelighed uden Kronblade, men give, 

ligeſom de forſte Blomſter, modent Froe. Den findes fjels 

den med hvide Kroner. 

Egenſt. og Brug. Blomſterne af denne Art give 
aldeles ingen Lugt. Roden har em mere ſlimet end pir— 

"rende Smag. Efter Forføg af Coſte og Willemet 
foraarfager den, givet i Afkog til 2 Qbintin, Bræfning 

og Stoelgang hos Menneffer, i ringe Grad, Sildigere 
har Niemeyer i Gottingen ogfaa anftiller Forſog med 

denne Nod. Reſultatet af diſſe lærer, at 1 Ovincin 
af Pulberet, faget efter forte Mellemrum, foraarfagede 

Bræfning og Afføring i maadelig Grad. Derimod bar 
Afkoget af en fisrre Ovantitet ikke havt lige Virfning. 

Den fan faaledes fun henregnes blande de ſoagt afſoren— 
"65 — SENER 
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de Midler. Kor at opbevare den, bør ben opgrabes om 
Vaaren, før den blomſtrer, og torres ved en ringe Bars 

megrad. 

Paa Dor ſones den at have liden eller ingen Virk⸗ 
ning. Saaledes har jeg givet en Pudelhund 2 Qvintin 

af den friffe Rod, med Uffog af 2 Haandfald af Bladene 

fil en Por Band, uden derefter at — nogen Foran⸗ 

dring hos Dyret. 

Efter Linnes Beretning eks man i Veſt⸗ 
gothland den Melk, ſom faace en fler Smag, naar Koer⸗ 

ne æde viſſe Urter, ved at affie Den over Hunde Violen. 

Den ædes af Køer, Faar, Geder og Soiin, men 
Heſtene vrage den. 

ste Art: Underlig Viol (V. wirabilis). 

Artm. Stenglen opret. Rodbladene aflang-hjer⸗ 
tedannede, budt rundtakkede, de overſte modfatte og til⸗ 

rundet» hjertedannede, Bibladene lancetdannede, glatte. 
Kronſtilkene trekantede. Blomſterne, ſom udſpringe fra 
Roden, have Kroner, de sverfte ofteſt uden Kronblade. 
Fl. Dan. Tab, 1045: 

D. 

Vorer efter Weber i Holſteen ved Penſtoniſtenburg, 
ſtrax ved Landsbyen Garten. 

Blomſtrer i Slutningen af April og Maj. 

Udførl. Beſtr. Roden feeraarig. Stenglen ome 

trent I Qvarteer høj. Bladene glatte, indrullede ved 
Grunden. Blomſterne ved Roden ere forfynede med 

Kronblade, men golde, de paa Stenglen ofteft uden Kron⸗ 

blade, men frugtbare. Griflet i de frugtbare er fortere, 

eg bojer fig ind mod Frugtboren, i de golde er det ligeſom 
ſam⸗ 
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ſammenklemt og ombojet, hvor det gaaer ud fra Frugtbs— 

ren. Kronen bleg purpurfarvet, ſpiller undertiden i det 

blaa. 

Anmarkn. Jeg har anført denne Plante ſom voxen⸗ 

de i Holſteen, paa Webers Authoritet. Muͤller anfører 

den ogſaa, formodentlig efter Zolm. J Norge voxer den 

pan Toten, Jaqpin, Schrank og Vahl have ofte fundet 

den med Kroner pan Stengelblomſterne. Daqpin har en 
Tegning heraf i Fl, Auftriaca Tab, 19, 

Egen. og Brug. Dens Blomſter have en beha— 
gelig Lugt. Jeg finder ingenfieds, at man har gjort Ans 

vendelfe af den i Oekonomie eller Wedicin. 

Gte Art: Fleerfarvet Biol (V. tricolor L.). 

Artm. Stenglen kantet, udſpredt. Bladene ægs 
dannede, tandede. Bibladene tverklofſtede. Bageret 

glat. Kronen dobbelt faa fior ſom dette. Fl, Dan. 
Tab, 623? 

D. Stifmoders Blomſter, Trefoldigheds Blomſter, 

Damaſt eller Flojels Blomſter, Blagemend, Sfadeleger. 

Almindelig ved Gaarde, i Haver, ifær paa dyrkede 
Steder. 

Blomſtrer fra Juni til November. 

Udførl, Beſtr. Roden aarig, trævlet. Stenglen 

fra en Haandbreds til en halv Fods Højde, med afverlens 

de Grene. Bladene langftilfede, tandede, de nederſte 

mere tilrundede, de gøverfte fmallere, neſten takkede. Bæs 

gerbladene glatte, de 3 overſte mindre end de 2 ovrige. 

Kronbladene gule, hvide og violerte eller blane, det ne: 

derſte Blad bredeſt, indſfaaret. Stovknoppene have 

en ſafranguul Sinde, fra de 2 bagefte udgaae 2 fra 

grønne 
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grønne Traade, her ſtige ned i Honninggjemmet. Griflet 

Drejet: mod Grunden. Aret hoveddannet, vidt aabent. 

Frsehuſet ovalt fugledannet med 6 vaa langs løbende 

farvede Baand. Frøene mange, glindfende, blege. 

Anmarkn. Den anførte Figur af Fl, Dan, ſynes at 

være en Mellemting imellem denne og følgende Art; til 

denne ſidſte ciieres den ogfaa af Withering. Mig fynes 

den» dog at komme ben førfte nermeſt, naar man vil ads 

ſtille dem. Dyrket i Haver faaer denne Art prægtigere 

Kroner, ſom meeſt beſtage af guult og blaat, med lidt brunt 

indblandet. Gaertner har en føjøn. Tegning af Froet 

Tab, 112. 

Egen. og Brug. Den friffe Plante ſmager 
noget bittert, naar den tygges, og efrerlader en Skarphed 

paa Tungen. Ved af gnides giver den ogſaa en egen, 

men foag Lugt. Naar den knuſes, erholder man noget 
Sliim. Haaſe fif, ved at deſtillere den friſte Plante, 
nogen Olie, ſom havde eens Lugt med Planten, og en 
ſtarp Smag. 

En Jufuſion af Urten har en ſoag affsrende Egens 
ſtab, foraarſager ifelbed, men fjelden Brakning. 
Roden, givet i Pulver mi 2 Ovintin, har ſamme Virk⸗ 
Bing, viſer fig ogſag urindrivende, og Urinen faaer ders 

efter en egen ubehagelig Lugt. Dens Nytte mod Melk—⸗ 
fforpen (Cruſta lactea) hos Born og mod andre Hudſyg⸗ 
"Domme er ifær. vigtig. Starck og Haaſe have i ſenere 
Tider ved Forføg atter forhoervet Planten den Roes, 
ſom de Gamle have tillagt den. Starck brugte enten 
en liden Haandfuld af den friſte Plante, eller et Qbin⸗ 
tin af den torrede kogt i Melk; Heraf lod han de Born, 

ſom vare plagede af Melkſtoörpen, tage Morgen og Aften: 

Dette Middel dar alud ſikkert, ſeld hos ſaadanne, ſom 
tillige 
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tillige vare ſterkt angrebne af Hoſte. Haaſe og Althof 
have brugt det med fige Held. Den ſidſte har tager 4 

Quintin af U:ten og kogt den i 6 Unser Vand, indtil 
fun fidet var tilbage, og da tilſat faa meget Melk, fom 

et Barn uden Lede kunde driffe om Dagen. Det er et 
vigtigt Fortrin, ſom derte Middel har forud for mange 
andre, at def fan koges eller dog blandes med Melk, da 

det ſaaledes gjerne tages of Bern. Dog gjør man bedſt 

i førft af foge Planten i Vand og ſiden tilfærte Melk, da 
den ſaaledes Bliver mindre æffel, Man fan ogfaa til 

Forandring gjøre det til en Grød ved ar uüdkoge Toebakker 
Deri og forføde det med Sukker. Min Ven, Profeſſor 

Giſtren i Stockholm, har brugt den med Held paa 
denne Maade. 

Mod Hudfygdomme hos Borne har den ogfaa for? 
hverve: fig nogen Anſeelſe; ifær have ſoenſte Læger givet 
den med god Virkning mod Ringorme, Haaſe mod im- 
petigo, Skab og deslige Sygdomme, fom udbrede fig 

over det hele Legeme. Denne fiafte Forfatter har ogſaa 

fundet den virffom mod Gigt og feln mod Sonorrfæer, 

Til Borne gives den vedfti Pulver med Suffee. Den 
udpreſſede Saft blandet med Vand er ogſaa forſegt med 

Nytte, ligeſaa Extracten, i Pilleform. 

Gunner beretter, at Nordlenderne farse rødt med 
Roden, men Maaden er ikke angivet. Dambourney 

har hoerken af den hele Plante eler Blomſterne kunnet 
erholde nogen Farve, fom fortjente at anbefales. Imid⸗ 

lertid angiver Haaſe, at den med forſtjellige Beitzungs— 
midler giver en blegguul, en bleggrøn, en brun og graa 
Farve. 

Efter nye Forſog af Profeſſor Viborg ædes Plan⸗ 
ten af fler og Muulaſlet, af Koen, Zaaret og Gje⸗ 
Den; men Heſtene orøge ben. 

For 
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Formedelſt dens ſmukke Blomſter anbefaler den ſig 
til Indvlantning i Haverne. 

7de Art: Ager Biol (V. arvenfis Murray). 

Artm. Stenglen nedentil fantet, udføredt. Bla— 

dene ægdannet aflange, tandede, Bibladene tverklof— 

fede. Bageret haaret, Kronen omtrent — lige Zængs 
de med Bægeret. Fl. Dan, Tab, 

D. Bilde Violer med 2 Farver. Ryll. 

Voxer almindelig paa fandige Marker og andre mavre 

Steder. 

Blomſtrer fra Juli til October. 

Anmarkn. Denne Plante har Linne henfort under 

V, tricolor, ſom en Afart. Ogſaa mangle vi endnu Førføg 

med Culturen, for ſikkert ar kunne beſtemme den fom en 

færffile Art, imidlertid anføres den ſom ſaadan af de fleſte 

nyere Forfattere. Curtis har en Tegning heraf i FI, 
Lond, Tab, 35. 

Egenf. og Brug. Man har forſegt den mod 
Melkſtorven hos Born, og fundet den af meget ringere 
Virkning end ben foregagende. 

26de Slægt: Balſamine (Impatiens). 

Slagtmaerke: Bageret abladet. Kronen 5bladet, 
uregelret med et horndannet Honninggjemme. 

Stovknoppene forenede ved Grunden, for⸗ 

medelſt ſmaa Haar, ſom fatte ind i hinanden. 

Frøchufet overfædigt, aflangt, tfamret, fprins 
ger Henimod Modenheden op i 5 ſpiralrullede⸗ 

Klapper og indeflutter mange Froe. 
afte 
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aſte Art: Spring Balſamine (I. noli tangere £,) 

rim. Kronſtilkene eenlige, fleerblomſtrede. Bla» 
dene ægdannede, but-ſaugtakkede. Steuglen tykkere 

ved Knæene. Fl. Dan, Tab. 582. 

D. Springurt, Springkorn, Moedomsurt, Uroe, 

Bugſmekker. 

Ikke ſjelden paa fugtige Steder i ſtyggefulde Skove 

og Lunde. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Udførl. Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen ops 

ret, faftfuld, grenet, bleg guulgron eller rød, glat, næften 

gjennemfigtig, af 1 til 13 Fods Højde, Bladene afvers 

lende, ftilfede, æg» fancetdannede, but ſaugtakkede. Krons 

ſtilkene udfpringe fra Bladaxlerne og Gave undertiden 

Blomſterblade, undertiden ingen, men i Almindelighed hver 

3 til 4 gule, 5bladede Kroner, hvis gverfe Kronblad er tils 

rundet og fvagt trekloftet; ved Grunden af derte findes 2 

ligedannede, ſom ere de mindſte og under diſſe 2 førre fors 

fynede med røde Punkter. Honninggjemmet er ſtorre 

end den øvrige Deel af Kronen og ligner et Horn. Stov— 

fnoppene, fom før Blomſtret udvikles, ere fuldkommen 

frie, blive fiden forbundne veh fmaa Haar, ſom vexelviis 

indfatte hinanden. Frsehuſet aflangt, grønt, dets 5 

Klapper ſpringe, naar det nærmer fig Modenhed, ved den 

mindſte Berorelſe med Heftighed tilbage i Form af en Spi: 
ralfjeber og udfafter ſtore ovale Frøe. 

Egenſk. og Brug. Denne Plante, fom kunde 
anbefales til at pryde ſtyggefulde Steder i Haver, hvor 
intet mere nyttigt vilde vore, har en morkelig Skarp⸗ 

hed hos fig; den Har værer brugs ſom urindrivende og 

Saar⸗ 
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Saarmiddel, men har maattet vige Pladſen for iv 
* 

J TFydffland bruge Jagerne den til Fuglefangſt, 
ifær * at ſette i Doner for Hjerper. 

Dens Blomſter og Blade ſtulle give uldent Føj en 

guul Farve. Efter Kalms Beretning bruges den iſer 
Bernd iPhiladelphia. 

Gederne æde dens men Heſte, Køer og Faar vrage 
den. Bladene ſove om Natien, eller ere nedhængende. 

27de Slægt: Kongelys (Verbascum). 

Slagtmerke: Kronen hjuldannet, næfien regelret,» 
5kloftet. Stifterne indbøjede, uligeſtore, 

haarede ved Grunden. Froehuſet 2kamret, 
aflappet med mange Free. Skillevogen dob: 
belt, dannet af Klaͤppernes indbøjede Rand. 

rfie Art: Fildtbladet Kongelys (V. Thapſus I.) 

Artm. Bladene nedlobende, filtede paa begge Fla⸗ 
der, Sitenglen enkelt. Fl, Dan, Tab, 631. 

D. Kongelys, Staaderlys, Kongekjert, Betlerlys, Al 

ſebrand. 

Almindelig paa Steengjerder og gruſede Steder i 

maver Jord. Som Ufrud paa udlagte Agre. F 

Blomſtrer i Sult og Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden toaarig- Stenglen 3-6 Fod 

høj, filter. Bladene afverfende, æg lancetdannede, ned⸗ 

løfende, tæt bekledte med fijernedannede Haar. Bloms: 

ſter ne fidde tær pan hinanden i et [langt Ar. Bægeret 

5kloftet. Kronerne bleggule, De to nederfte Stifter 

læn; 
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længere end De øvrige og nøgne, de 3 overſte mindre og hvids 
aadne.  Frøehufet ægdannet. 

Dj Anmarkn. En Afart heraf med meget ſmalere Blade 

jar jeg feet paa Moens Klint, i ſtore Maglevand i Kridejord, 

og pan Segeføebjerg. Dallas anmarker, af naar den voxer 

i hvid Leer, blive Blomſterne hvide; denne vorte i Kride, 

men Blomſterne vare dog gule. 

Egenſk. og Brug. Bladene. have en 3 bitter 
og fammenfnerpende. Smag, Blomſterne en fvag føde 
agtig Lugt. De forſte anbefale fig fornemmeligen ſom 

blodgisrende Middel. — De bruges derfor i Omflag til 

at befordre Suppuration; mod blind gylden Vare; ſom 

Gurgelvand ꝛc. Afkeget er af nyere Læger anbefalet 
mod Diarrhoer og Blodgang, nemlig 2 Unzer af Bla⸗ 

dene til 3 Potter Vand. Blomſterne give ved Des 
Killation et vellugtende Band og nogen Olie. Naar 

de knuſes og udfærtes ilukkede Glas for Solen, oploſe 
de fig til en flimet og olieagtig Vadſfſe. Man drikker 

Dem ſom Thee mod. Hofte, Trængfler (Tenesmi) 2c. Ro⸗ 
Den foged i Norge under luft Laag, og Afkoget driffeg mod 

Svindſot. Linne beretter, at Pulveret af Roden gives 

Kreaturene med Nytte herimod. Profeſſor Strom har 
forføgt dette mod ſamme Sovaghed og befundet det rigtigt, 

men nyere Forfag herover af Sagkyndige favnes endnu. 

Med Roden feder man ogfaa Høns og ſtopper Kapuner; 

til dette Brug rives den fin og blandes med Meel. Man 

vil paaſtaage, at Kjodet herefter ſtal fane en beha— 

gelig Smag. 
Froet ſtulde, efter de Ældres Beretninger, naar 

det kaſtes i Vand og fortæres af Fiſtene, bedovbe diſſe 

fan ſterkt, at de kunne gribes med Hænderne, Ogſaa 
herom mangle nyere Forſog. Den friffe Plantes Blade 
ſtodes og bruges af nogle til Omflag hos fornaglede Heſte. 

den Deel. H— Filtet 
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Filtet af Stenglen og Bladene kan prapareres til 

É 
* 

at flaae Ild i ligeſom Tønder, ogſaa fan der anven⸗ 
deg til Lunter og Lusvaßer. Paa nogle Steder i Tyſt⸗ 
fand har man ogfaa gjort Papiir heraf. 

Efter Poͤrners Forføg give Blomſterne, fon 
toges i Vand, en morkguul eller rodligbrun Farvefuppes 

Ved Tilſetning af Potaſte blev Suppen viinguunl og gav et 
guulgraat Bundfald, der ved Saltfyre blev brunligguult. 
Allun gjorde Farven mat og blegere. Naar fan fod et 
Pund linned Tøj foge en Time i 16 Lod Allun og ſiden 
nof en Time i en Farbeſuppe af 15 Lod Blomſter, ſik 

Tøjet en cifronguul Farve. — Kogfalt iftedet for Allun 

; 

gav en blegguul Farve. Viinſteenflode, Tinoplosning 

og Eddike vare de bedſte Beitzningsmidler. 

Intet Huusdyr æder Planten; men Bierne føge 
hyppigen Blomſterne. 

aben Art: Smaablomſtret Kongelys (V. Lych- 
nites L.) 

Urim. Rodbladene oval- aflange, lancetdannede, 
rundtakkede, fiilfede, paa Underfladen graae, Stengel⸗ 

bladene ſtilkloſe, lancetdannet -aflange, afvexlende. 

Blomſterne i grenede Ax. Fl, Dan. Tab. 586. 

Sy), 

Sjelden; i Sjelland ved Frederiksdahl. J Holſteen 
ved Ploen. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

lidførl. Beſtr. Reden 2aarig. Stenglen 2-3 

Fod høj. Rodbladene ſtilkede, tilſpidſede, rundtakkede. 

Stengelbladene ſtilkloſe, efterhaanden mindre, Egdannet—⸗ 

aflange; alle filtede paa Underfladen. Blomſterne ſidde 

mindre tær ſamlede end den forriges i et grenet Ax. Kreo—⸗ 

nen 
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gen guul. Støvnaalene ulige fange, bekledte med en 

guulladen Uld. 

Anmarkn. Heraf gives en Afart med hvide Kroner, 

fom Muͤller og Moench have gjort til en færffile Art under 

Navn af Y. album, Den udmarker fig ved oval⸗aflange Sten» 

gelblade og hvide Kroner, V. pulverulentum Villars fører 
ogſaa herhen. 

| Egen, og Brug. Denne Art beſidder ikke den 
forriges behagelige Lugt, men Bladene have noget bits 

tert hos ſig. Huusdyrene vrage den, men Bierne føge 
Blomſterne gjerne. 

zdie Art: Mork Kongelys (V. nigrum L.) 

Artm. Bladene ægdannede, dobbelt-rundtakkede, 
De nederſte ſtilkede, haarede paa begge Flader. Axet 

enkelt. Kronerne indvendig tegnede med purpurfarbvede 
Pletter. Fl, Dan. Tab. 1088. 

D. Kongelys, Lyſebrand. Ryll. 

Voxer temmelig almindelig ved Veje, Gjerder og paa 

Kirkegaarde. 

Blomſtrer i Juni — Auguſt. 

Udfsrl. Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen 253 
Fod hoj, kantet, bekledt med Duun. Bladene aarede, 

paa Overfladen morkgronne, paa Underfladen ifær beflædte 

mied forte grenede Haar, de overſte Flade ægdannet s tilfpidfede 

og ſtilkloſe. Blomſterne ſtaae fra 5 til 9 famlede, med et 
langt Rum mellem hvert Sæt. Axene lange. Kroner: 

he gule, ved Svælget morkrode. Støvnaalene liges 

lange, bekledte med purpurrød Uld. Frsene ſortladne. 

Anmarkn. Naar denne og den førfte Art (Filtbladet 

Kongelys) blomſtee faa nær ſamlede, at be kunne befrugte 

H 2 hin⸗ 
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hinanden, da far man af den forſtes Frøe feet Planter, der, 

i det De havde meget tilfelles med begge, vare forſtjellige fra 

enhver enkelt af dem. 

Egen. og Brug. Blomſterne lugte behageligt. 
Af Lægerne foreſtrives de iffe mere; dog beretter Gme— 
lin, af de ſiberiſte Folfeflag bruge dem knuſede og kogte 
i Olie mod friffe Saar, og indvortes mod Slag hos 
Børn. Cfter Scopoli ſtulle de i Carniolien være det 
meeft berømte Middel mod Lungebetændelfe hos Ovæger: 

Ut den blomſtrende Plante ffulde fordrive Rotter 
og Muus har man flænge nof — ſtrevet. 

Sviin æde Planten, Faarene æde den iffe med 
Lyft, og de svrige Huusdyr vrage den. Bierne elffe for⸗ 
frinligen Blomſterne af denne Art. 

Ade Art: Eenligblomſtrende Kongelys (V. 
Blattaria L.) 

Artm. Bladene aflange, ſtengelfattende, rundtak—⸗ 

kede, glatte. Kronſtilkene eenlige paa Spidſen af 
Stenglen. Blomſterbladene af lige Længde med Krons 

ſtikkene. Bagerne beflædte med kugleberende Haar. 
Froehnſene fugledannede. Fl. Dan, Tab, 

D. Molurt med hvide Blomſter. Ryll. 

Sjelden. Kylling vil have fundet den ved Bognas. 

Weber paa Vejene tær ved Lybek, meeſt i Leerjord. 

Blomſteer i Juni og Juli. 

Udferl. Beſtr. Roden aarig. Stenglen opret, 

glat, grenet, 213 Fod høj. Rodbladene aflange eller 

næften omvendt» ægdannede 03 tabe fig i en kort Stilk, butte, 

rundtakkede. Stengelbladene ſtilkloſe, de overſte næften 

ægs lancetdannede. Blomſterne eenlige paa forte Stilke. 

Kro⸗ 
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Kronerne pragtige, ofteſt gule, undertiden hvide- Stif— 

terne bekledte med violette Haar. Froehuſet kugle— 

dannet. 

Anmarkn. Baade Aplling og Weber berette at 

have fundet den med hvide Blomſter. Fuchſius har giver 

en kjendelig Figur heraf i Hiftor, ftirp, com. p, 183. 

Egenſk. og rug. Nogle af de ældre Forfattere 

berette, af den fordriver Mol; and vpaaftane, at Mel: 

lene føge den. Det er flart, af den heraf har faaet fit 
Mavn, men hvilken af diſſe Efterretninger der er rigtig, 
Derom mangle Erfaringer. 

2gde Slægt: Foldtragt (Datura). 

Slægtmærfe: Bageret rørdannet, buget, 5fantet, den 
overſte Deel falder bort, naar Planten nær- 

mer fig Modenheden, den nederſte Deel er ved» 
blivende og tilbagebdøjet. Kronen tragtdanner, 
foldet, Froehuſet 4klappet med mange Frøe. 

afte Art: Giftig Foldtragt (D. Stramonium L.). 

Urim. Bladene ægdannede, glatte. Frsehnſene 
piggede, oprette, ægdannede. Fl. Dan, Tab. 436. 

D. Pigable. 

Voxer ved Strandbredden imellem 7 og Hel— 

ſingoer, og ved Neſved i ſadg Jordmon. Meget hyppig 

paa Bornholm ved Ronne. 

Blomſtrer i Suynt — Aunguſt. 

Udførl, Beſtr. Roden aarig, crener og hyid. 

Stenglen 193 Fod haj, trind, glat og tvedeeſt. Sha: 

dene udfpringe hvor Stenglen og Grenene dele fig, paa Ran: 

53 den 
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den ere de ulige tandede og løbe længere ned pan den ene end 
paa den anden Side af Bladſtilken. Bægeret er eenbla— 

det, aflangt, buget; den overſte Deel falder af efter Blom⸗ 

ſtringen, men den nederſte bøjer fig tilbage og har 5 Afdeliu⸗ 

ger Kronen cenbladet, folder, hvid. Ved Grunden 

af Frugtknuden findes nogle ſmaa ringdannede Kjertler, 

fom ere Honninggjemmer. Frøehufet, fom fidder faſt 

paa ben tilbagebbjede Deel af Bageret, er tær bekladt med 

Piege, nedentil deelt i 4, oventil i 2 Kamre. Skille—⸗ 

væggene ere af ulige Tykkelſe. Frøene næften nyredau⸗ 

mede, ofteſt blegbrune. 

Anmarkn. Curtis har en Tegning heraf i Fl. Lond, 
No, 61. Sam finder og en Figur i Kobberne til Funkes 

Naturhiſtorie Tab, 15. Fig, 3. 

Under Navn af Stramonium vulgatum har Sartner 
en Øjøn Figur af Froet Tab, 132, 

Egen. og Brug. Denne Plante har en egern, 
ubehagelig ſtjent foag Lugt, ſom ifær er kjendelig hos 

Bladene, naar de gnides imellem Fingrene, Baade 
Moden og Bladene fmage bitre, Den foraarfager fars 
lige Tilfælde, naar man nyder blot Fun en liden Pors 
fion deraf, og Fan anſees fom en virkelig Gift baade for 
Menneſtet og fiere Huusdyr. vane beretter, at en 

. Mand, ſom ved en Feiltagelſe kogte dens Krochufe i 
Melk og drak Afkoget, HE derefter Svindel, Beangſtelſe, 

Krampetrakninger med ſtrakkeligt Raſerie, og tabte 
omſider Mælet eg Folelſen. Frsege have viiſt ſamme 

Virkning hos Børn, Es halot Ovintin af Roden har 
foraarſaget Søvn og beſynderlige Drømme hos en Voxen. 

3 Menneſker, ſom fvifte en Ret Kaal, hvori ogſaa vare 
Blade af denne Plante, paadroge fig derved Svindel, 
Kvrampetræfninger og flere Tilfælde. En Mand, ſom 

drak 
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Braf af et Glas, hois Rand var gnedet med Planter, 
fit ſterk Feber og miftede paa nogen Tid Forſtanden 

Jeg forbigaaer de mange førgelige Erfaringer, hvor den 

med Fid er bleven brugt til at ſtade. 

Naar ef Ovintin af Froet udbledes nogen Tid i 
Viin eller Brændeviin; og det affiede drikkes, foraarſager 

der Bedøvelfe, i mindre Mængde ffal man derefrer 
blive opromt og munter; ſaaledes beretter Kaͤmpfer, 
at Indianerne berede heraf en Latverge blandet med 
andre pirrende Ting; efterat have fptift noget heraf, 

bleb han færdeles opromt, men fornemmeligen virfede 
det paa Indbildningskraften: ſaaledes troede han, da 
Han efter Maaltider gjorde en Tour til Heſt, at ride 

igjennem Skyerne omgiven af Regnbuer o. f. 0. Rude 
ferne komme ogſaa Froet i Ol, for af give dette en bes 

rufende Egenſtab. De bedſte Modgifter mod denne og 
flere Plantegifter ere: et Brakmiddel firar taget, eller i 

Mangel heraf Lin: eller Bomolie, eller og ſed Melk. 
Man far fundet Eddike, men ifær Citronſaft, meget 

virkſom, hvor Brakmidler ikke have hjulpet, Diſſe 
Midler bør ingen forfømme at anvende, ſom uforſigti— 
gen have nydt for meget af denne Plante. Men da 
felv de ſterkeſte Sifter, naar de anvendes paa paffende 

Sted og t forholdsmæssig Gave, funne vorde de ypper— 
Figfte Lægemidler, faa var det et roegværdigt Foreta— 
gende af Står, at han forføgte denne Plantes Virf- 
ning mod adffillige Sygdomme. Han kortykkede den 
udpreſſede Saft ved en fagte Ild, og forføgte dette Ex⸗ 
traft mod Manie, Epilepſie og Conoulfioner, i de tvende 

førft, med meget Held. Gaven var 3 til 1 Gran, 2 til 

6 Gange dagligen. Efter ham fave flere, iſar fvenffe, 
Læger befræftet den gode Virkning af dette Middel. Paa 
Lagarettet i Stoholm bleve af 14 Menneſter, ſom vare 

9 4 pla— 
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plagede af Epilepſie og Convulſioner, de g aldeles friſte 
ved Brugen af dette Middel og 5 kſendeligen bedre. 4 

Maniaci bleve ogfaa herved helbredede. Man ſteg med 
Gaven lige til g Gram. Engelſte Læger have endog. 
givet den fra 2 til 16 Gran dagligen. Italieneren Allioni 
hav. med nogen Tilſetning af Kampfer til 1 Gran af 
Extrakten, veddet en Raſende, Goor alt andet var brugt 

forgjævrs. Ogſaa Hufeland roſer Tinkturen ſom ſer 
fortrinlig i Sindsſyge. Hes os har dog De Meza an⸗ 

vendt den uden Virkning. 

Bladene anbefales udvortes til blodgjsrende dne 
flag, og til at fordele. Melken i Bryſterne, hvortil man 
dog har, filtrere Midler. Paa hudløfe Steder foraarfage 

de ofte meget farlige Tilfælde, 

For Dyrene: ffol Planten være mindre adelig, 
Saaledes berettes: at et Lod af Frøet, indgivet en Hund, 
ikke har foraarfaget noget fÉadeligt Tilfælde. Ogſaa for 

Køer og: Faar, fortæller man, at den ikke er giftig. Fol⸗ 

gende Forſog, ſom jeg har anſtillet paa den danſke Betes 

vinærffole, turde maaſtee tjene til nejere Kundſtab om 
denne Plantes Virkning paa: Dyrene. 

afte Forfsg: En liden 5 Aars gammel Heſt fik rv Pund 
af Planten i Blomfrertiifand, lavet til Boller med 

Mel. Citer  Timss Forløb blev Pulſen haſti⸗ 
gere og Pjeftternen udvidet, Den tabte dog ikke 

velpfien ; og hine Tilfælde forfvandt ſnart. 

2det Forſeg: En meget gammel forhungret Heſt aad af 
Sult omtrent 2 Pund af den afblomſtrede Plante, 
Den biev herefter noget opruſtet; Febertilfælde, 

ſom den iForvejen havde, toge til, og den vifte 
ofte Teun til af ſtalde. Da Heſten to Dage efter 
blev dræbt og aabnet, fandtes Betandelſe i Cars 

mene, ſaabidt Planten bar kommet. 
zdie 

4 
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zdie Forſeg: En gaarig Heſt fif 25 Pund modent Krøess 
den fif ſtrax en haſtig og liden Puls, tabte des 

lyſten og blev oppuſtet, fom i 24 Timer fog mere 

og mere fils Dagen derpaa faftede den fig ofte, 
Maſttarmen flod ud tilligemed Halen, alle 4 Been 
tæt tilfammen, den hang med Hovedet og udaan— 

dede heftigt. Om Natten ſparkede den heftig med 
Forbenene og havde felgende Dag endnu famme 

Tilfælde, uden at ville æde effer drikke. Den gio— 
dede i den Tid fun een Gang. Om Aftenen fine: 
fede den baglends om og døde med MuTeltræfnins 
ger 52 Timer, efterat den havde faaet Giften. Bed 
Aabningen fandtes Hjernen naturlig, Lungerne 
unaturlig mørfe, Fibrene i Hjertet ſlappe, og i 
der venſtre Kammer en Samling af den trævlag: 

tige Deel af Blodet; i Usderlivet udtraadt Vend 
af rødagtig Farve; de ſtore Blodaarer tiftigemed 
Narerne i Maven og Nættet udfpændte af Blod; 
Maven og Tarmene udſpilede af Luft og Vand, 
og nogle af de fidfe betændte. 

ade Forſog: Et aarigt Gel fif Z Pot af den friſtke ud! 
preſſede Saft, hoorved Pulſen efter en Times 

Forlsb blev haftigere og Øjeftjernen udvidet, men 
Wdelyften tabtes ikke. Den følgenoe Daa var 

Det ſygt, kaſtede ſig og vilde intet æde. Tilfal⸗ 
dene forfoandt paa 3die Dag. 

zte Forføa: En liden 3 Aars gammel Geed ſik en væ 
gel af ben udpreffede Saft, uden mindſte kjend 
fig Virkning. 

Gte Forfag : En Vædder fif 1 Pægel af Saften, hvor⸗ 
efter Aandedrattet blev haſtigere; det ſyntes her 

og af virke paa Urinen, da den i 1 Time urine⸗ 
rede 7 Sange. 

H5 7de 
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øde Forſog: En I ars gammel Puddelhund få 2 gæs 
gel af Saften. Efter $ Time blev den uroelig og 
gav fig meget, Efter 1 Times Forlob kaſtede den 

op 2-3 Gange, blev derefter ved at pibe, og 
ryſtede ſterkt til 4 Timer vare forfsbne, da den 

igjen bleb munter og begyndte at ville æde. 

Lde Zorfsg: En 3 Aars gammel glat Hund fiÉ I Lod af 
net ikke fuldkommen knuſte Froe; den blev munter 
ſom tilforn og tabte ikke Wdelhſten. 

ode Forføg: En liden 5 Mars gammel Hund få Z Lod 
af den. friffe Rod uden Virkning. ; 

Jode Forſeg: En Pappegoje fif x Ovintin Froe; den 
eneſte fjendelige Forandring var, at den blen mere 
fiille end før og lod Vingerne lidet hænge. Dog 
da den 5 Dage derefter døde, efterat den havde 
faaet en fan liden Gave af en anden Gift, ſom 
neyve var tilftræffelig for af dræbe den, fandtes 
endnu meget Froe af Foldtragten i Tarmene, og 
diſſe betændte. 

Diſſe Forſog bevife da tydeligen, at Planten er en vir⸗ 

kelig Gift for Heſten; ikke deſtomindre bruger man i 

Polen at give Froet heraf, i Forening med Olie, mod 
Vindkolik hos dette Dyr. Den er ogſaa ſtadelig for 
Hunden og Fuglene. Jeg bar flere Exempler paa, ar Gee 

derne faale fiore Gader af de Gifter, ſom i mindre Pors 
tioner dræbe langt ſtorre Dyr. 

Køer og Sviin har jeg undertiden feet æde Plane 

fen, men de øvrige Huusdyr æde den aldrig uden af 

Cult, Bierne ffulle falde bedsvede ned af Blomſterne, 

naar de fætte fig herpaa. 

29de 
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29de Slægt: Bulme (Hyofcyamus). 

Slagtmarke: Bægeret klokkedannet. Kronen tragts 
dannet, buttet, halv zkloftet, den ene Flig 

bredere end de ovrige. Steovnaalene indboje⸗ 

de. Froehuſet 2kamret, omkringſkaaret. 

Froene nyredannede. 

aſte Art: Gort Bulme (H. niger L,) 

Artm. Bladene flengelfattende, bugtede, Bloms 
ſterne ftilflsfe, Fl. Dan, Tab, 

D. Bulmeurt, Bolmeurt, AHorvrfetænder, Honſebonne, 

Soebonner, Fandens Punger. 

Almindelig paa Diger, ved Grofter o. ſ. v. i gruſet 

Jord. 

Blomſtrer fra Juni til Auguſt. 

Udførl, Beſtr. Roden toaarig, af en Fingers Tyk—⸗ 

felfe, udvendig brnun, indentil hvid. Stenglen 2:22 

Fod høj, gvenet og, fom Hele Planten, bekledt med lange 

Haar. Bladene ægdannet aflange, afverlende, ſtilkloſe. 

Blomf erne næften i et eenſidet Ax, dog med meget 

forte Stilke. BDægeret vedblivende, indentil glat, udens 

til bekledt med bløde Haar. Kronen blegbruun eller ſtiden— 

guul med Purpur Linier i Midten og et hvidt Roar. Stif— 

terne fvide, nedentil haarede. Stvknoppepe purpur—⸗ 

farvede. Froehuſet aabner ſig med et ophojet Laag. 

Froene morkgraae. 

Anmarkn. En Tegning heraf findes hos Plenck & 
Icon, med, No, 97. See ogſaa Kobberne til Funkes Nas 

turhiftorie Tab, 15. Fig, 2, og Stoͤrck Libell, de Stram, 
&c. Tab, 2, 

Egenſt. 
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Egenſk. og Brug. Den friffe Plante har en 
ubehagelig bedøvende Lugt, Roden og Frøene en ſlimig, 

ſodagtig Smag; Bladene, faftede paa Ilden, forpuffe 
ſom Salpeter og lugte ſom Tobak. Ingen Deel af 
Planten ér fri for giftige Egenſtaber, og efter de Cys 

empler, flere troeverdige Forfattere: have optegnet, er 

den ifær farlig for Menneſket. Saaledes beretter Wep— 
for, at alle Muntene i et Klofter, hvor de ved en Gart⸗ 
ners Uforftatigbed habde ſpiiſt af denne Plantes Rod— 

der, bleve galne hver paa fin Maade, i flørre eller mins 
dre Grad, efterfom de havde nyde mere eller mindre af 

Roden. Nogle kunde iffe fale, andre miftede Synet 
o. ſ. v. Simon Pauli fortæller, at 2 Bønder døde af 
Roden. Bille beretter om andre, ſom ſoiſte den ſtegte 
Mod, og blevne derefter galne i 24 Timer. Andre ligs 

nende Tilfælde have Bladene foraarfager. Dog er Froet 
ifær giftigt. 2354 Ovintin forvolder Raſerie, og 25 
Gran Convuffioner og Folesloshed ꝛc. Den virfer mil 

dere form Salar, fordi den da ſpiſes forbundet med Olie 

og Eddike; mifdere naar den er fold end varm; mildere 
giemt end friſt, og fslv Extractet ſtal virke mildere 

end den friſfe Saft. Modgiften beftaaer i et Bræfmid: 

del, hurtig givet, i Mangel deraf Olie med lunket Vand 
og ſiden Eodike. 

For flere Huusdyr ſtal den derimod tære uffades 

lig; ſaaledes berette Forfatterne: at Kser, Faar og 
S fin ffulle kunde nyde den uden Fare fålo 2 Lod af 

dens Safr, fom man har indgivet en Hund, har intet 

farlige "Tilfælde foraarfaget, og Hefteprangerne ſtulle 

hruge af blande Froet meflem Heſtenes Koder, da de 

derefter blive fede. Forfatterne lade derimod alle Huués 

fugle døe deraf,  Hvorvidr diſſe Beretninger fremme 
overeens med flere Forſog, ſom deels ere mig meddeelte 

af 
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af Hr. Prof. Viborg, deels af mig ſelb anftilfede pag 
den herværende Veteringrſtole, vil man af det følgende 
funne erfare. 

ifie Forføg: En gammel fnivet Heſt HE i October 1793 
2 Wund af Roden faſtende; den yttrede derefter 

Modbydelighed for Foderet, blev udfrændt og var 
om Matten meget uroelig. Den følgende Dag aad 

den og befandt fig vel; Pulfen var herved ikke 
bleven kjendelig forandret. 

2det Forſog: En gaarig Eſelhingſt fik den 20 Juni 1æ 
Pund af den udpreff.de Saft. Den Dag kjendtes 

ingen Forandring, uden formerer delyfi; den 

zide var Pulfen formeret fra 34 til 60-70 Slag 
i Minutet, desuden heftige Aandedret og Flanke— 
flags den 22de ſamme Tilftand; 23de Pulſen lang⸗ 

ſommere og mindre, om Aftenen var Dyret fuld, 
kommen ſundt. 

zdie Forſog: En 16 Aars gammel Vallak fif 1 Pund 
halsmodent Froe den 22de Iuli. Efter en Times 
Forløb var Pulſen fra 34 formerer til 50, hertil 
heftigt Flanfeflag og en overordentlig WEdoelyſt,- 

faa af den endog; aad Bladene af den Heſtene 

ellers faa ufordragelige Bulme. Den 24de om 

Morgenen Wulfen naturlig; men om Middagen 
Dlev den pludſelig raſende, faftede fig, forang oms 

kring og havde ſtark Flankeſſag, ſom vared over 

en Time. Efter af den igjen var bleven roelig, 

var Wulfen formeret til Go Slag, og den yttrede 

ufæbvanlig Lyſt fil ar æde og drikke. Den 25de 
var Pulſen 50: fil 60, endnu ufædvanlig WÆdelnfil; 

Frset gif nu bort med haard Gjsoning. 26 og 

27 Wulfen formeret, men liden. 28de Dyret fundr. 

4de 
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abe Forſog: En marokkanſt Vallak, 9 Nar gammel, fik 
fil famme Tid en lige Gave, Puls og Flankeſlag 
fom hos den forrige; følgende Dag Pulſen 50, 

forreften intet unaturligt, Den 27de fif den igjen 
en lige Portion, hvorved vifte fig foruden formeret 

Puls, overordentlig Edelyſt med ſtaerk Udfpæns 
Ding, ſom forfeandt efter 2 Dage. 

z5te Forſeg: Den før nævnte Cfelhingft HE ſamme Dag 
ogſaa et Pund Froe; Pulſen bled uordentlig i Hen— 
ſeende til Mellemrum og Styrken af Slagene, 

men ikke formerer, Dagen derpaa Xdelyſten 
ufædvanlig flor; den 25de Pulſen formeret fra 34 
fil 50756. Den 26, Froet gik bort med Gjed⸗ 
ningen; Pulſen 36, om Aftenen 40546. Den 
7 fif den igjen 1 Pund Frse, hvorved, Pulſen 

undtagen, ingen Forandring funde ſpores. 

ste Gorføg: En liden 2 Aars gammel Hund fif 2 Lod 
halvmodent Frø med Froehuſene, ſtodte i en Mors 

ter og lavede til Boller med Meel. 2 Tine devs 

efter flad en fvid Skum af Munden, fom den 
ſogte ar Tille fig af med; den vifte megen EXkkel 
mod Føde, forreſten ingen Forandring. 

7de Forſog: Samme Hund fif 3 Dage efter 3 Lod Saft 
af Bladene, uden andre end ovennævnte Følger. 

gde Forſog: To Hundehbalpe, 4 Uger gamle, fik hver 
2 Låd Saft, de yttrede ſtrax efter Tilbøjeltghed til 
at brakke, hengte med Hovedet og vare dorſte. 
Den følgende Dag igjen muntre og ſunde. 

ode Forſeg: En Huushane fif 1 Lod af Froet uden af 
man ſporede den mindſte Forandring. 

rode 
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rode Forſeg: Samme Hane fif 2 Dage derefter 2 208 
af de friſte Blade, ſtdte og lavede til Boller med 
Meel. Ingen Forandring. 

zIte Forſeg: Samme Hane hf 5 Lod af den udpreſſede 
Saft, 2 Dage derefter, uden nogen markelig Fors 
andring. 

gate Forſog: En Pappegoje ff 1 Ovintin Froe. Den 
blev urdelig, Fjedrene rejfte fig i Vejret; efter 4 

Timers Forlob var den ſtille og 10 Timer derefter 
Død. (Ved Aabningen fandtes endnu i Termene 

Froe af den giftige Foldtragt, ſom den 5 Dage 
tilfovn havde faaet; da dette fan have bidraget 

det mefte til dens Dod, ev dette Forſog iffe til 
forladeligt). 

Diſſe Forſeg ſynes at godtgjøre, at Froet af den forte 
Bulme virkelig ev farlig for Heſten, naar der gives i 
nogen Mængde, og at det forsger delyften. Hunden og 
Huusfuglene ſynes derimod at kunne nyde det uden Skade. 

De aldſte Læger have Betjent fig af Freet, endog 
i indvortes Sygdomme; i de fenere Tider have Störcks 
Forſeg gotgjort Extractets Virkſomhed mod Raſerie, 

Melankolie, krampagtige Tilfælde 0. ſ. v. i en Save fra 
atil 5 Gran; efter ham have andre brugt det lige til 30 

Gran. Profeſſor Giftren. i Stocholm har faget mig, at 
han har fundet Extractet ypperligt i Krampehoſte og mod 
"Smerter af forhærdede Teſtikler. Det er med dette, ſom 

med alle irriterende Midler, ſikkreſt i Beghndelſen af 

give ſnag Portioner, men i forte Mellemrum. 

Bladene roſes af de Nyere, ſom Omflag mod Gigt⸗ 
og Forkſslelſesſmerter, ifær har Renard brugt dem med 
Held faavel mod diffe Sygoomme, ſom ogfan mod Be— 
fændelfe i Bryſtet, og Plaſteret heraf mod blind gyl⸗ 

den 
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den Aare ꝛc. Hofraad Wendt vil ved ſine Forſog her⸗ 
med have fundet Bladene noget virkſommere end Froet. 
Da mu Olien tilforn efter Diſpenſatorierne udpreſſedes 

af Froet, faa raader han i dets Sted at udpreſſe den 
af Bladene vaa følgende Maade: Man overgnder en 
Deel af den friffe og knuſte Urt med 3-4 Dele Mandels 
elfer god Bomolie; dette bliver flaaende i nogen Lid-t 
lind Varme, og da udpreſſes Olien. Naſten 1 alle ſmer—⸗ 

tefulde Syogdomme, ifær mod Betandelſer i Tarmene 

og Nyrerne, viſer denne Olie, naar den lunken indgni⸗ 

des, en fortreffelig Virkning. Ogſaa mod Smerter af 
Urinens Tildagehold, mod blind gylden Hare, mod Stiv⸗ 

Hed i Ledemodene o. f. v, har den viiſt ſig nyttig. Nogle 

bruge ar rsge Bladene ſom Tobak mod Tandpine, andre 

foretræffe Nøgen af Froet hertil. Begge Dele ſynes 

lige farlige, og bar bruges med yderſte Forſigtighed, eller 
maaſtee bedre rent undlades. 

Olien, ſom udpreſſes af Froene, fan ogſaa bruges 

i Lamper. Af 1 Pund Froe fit Spielman 6 Lod Olie. 

Muſene ſtulle ſthe Lugten af den friffe Plante, 

hvorfore man hermed fan fordrive dem." Nogle have 

forføgt med et Afkog af Planten at holde Kluerne fra 
Heſten, ved ar vaſte den dermed. Fiſtene ſtulle bedøves 

af Froet. 

Ved at fade Bulmen befrugte den almindelige To—⸗ 
bak, ſtal man faae ec Afkom, ſom ffal give en ypperlig 

Tobak, hvis ellers Meiers Beretning herom er rigtig. 

Alle Huusdyr, Gederne undtagne, vrage Planten. 
2 Inſekter (Chryfomela Hyofcyami og Cimex Hyoſe.) 
feve almindelig herpaa. 

gote 
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zote Slægt: Tobak (Nicotiana). 

Clægtmærfe: Kronen tragtdannet med en foldet Kra⸗ 

ve. Uret udffaaret, Froehuſet 2kamret, 
2klappet. 

afte Art: Almindelig Tobak (N. Tabacum L.) 

Artm. Bladene lancet⸗ Agdaunede, ſtilkloſe, ned⸗ 
lobende. 

Sy, Tobak. 

Horer hjemme i Amerika. Dyrkes ved Fridericia og 

Apenrade; tilforn ogſaa ved Kjøbenhavn, Kjoge, Viborg, 

Aarhuus, Stubbekjobing paa Falfter 20. 

Blomſtrer fra Slutningen af Juli til September, 

Anmarkn. Denne Plante er for bekjendt til at behøve 

nogen videre Beffriuclfe,  Dlend har en god Figur heraf 
i Icones. med. Tab. 99. Den førfte Tegning af den er 

givet i Andre Thevets Cosmographie. Det er mig ubes 

fjende, om man i Danmar har dyrket flere Arter af Tobak. 

Wilſe anfører vel, at der tilforn ved Fridericia dyrkedes en 

liden Qvantitet Nicotiana ruftica, men dette har nu ikke 

Sted, ſaavidt mig er befjende. 

Egenſk. og Brug. Tobakken har en ffarp pirren⸗ 
de og, for Uvante, modbydelig Smag, faavel friff ſom 
førret. Det er førft efter megen Overvindelfe og igiens 
fagne Forføg, at man enten ſtal finde Smagen eller 
Lugten behagelig. Det er ſaameget forunderligere, af 
Den desuagtet er bleven et af de meeſt yndede Producter 
i Planteriget, og ſtjont den ikke tilfredsſtiller nogen ef 
de fædvanlige Livets Fornodenheder, dog alligevel i yderſt 
fort Tid har fundet en Hjemftavn i hele Europa og 

gjort alle Nationer til fine Slaver. Den Fattige und 
aben Deel. J værer 
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værer med Taalmodighed alting, fun ikke den kjere Vibe. 
” Gavnet. af den uundværlige Daafe gjør, af den Rige 
mangler Alt midt blandt fine Gulddynger. Giv den 
vilde Afrikaner Tobak, og han vover fir Liv for dig. Ikke 
de haardeſte Straffe have funnet hæmme Tobakkens 
Brug, hvor den engang var indført. Menneſtet snffer 
varig Nydelfe uden at blive kjed eller mettes, og blande 

alle Gjenftande for blot fandfelig Nydelſe beſidder neppe 
nogen denne Egenffab i højere Grad, end Tobakken. 
Ligger maaffee heri Aarſagen til hiin dens fortryllende 
Kraft ? | 

Nicot, franſk Geſandt ved det portugififfe Hof i 
Midten af det 16de Aarhundrede, har ved aft ſende Froe 
af Tobaksplanten til Paris, bidraget til at udbrede den 
i Europa, Efter ham har den faaet fit latinſte Slagt⸗ 
nabn, ligeſom det dDanffe efter Øen Tabago, hvor den 
forf ev fundet af Spanierne: 

J afgangne Etatsraad Martfeldts Tid bleve mange 
Forſog anſtillede med Tobakkens Dyrkning paa flere 
Steder i Dannemark. Men diſſe føarede ikke alle til 
Forventningen eller gave paa alle Steder fyldeftgjørende 
Erſtatning for de anvendte Omfoftninger, Hvor vige 
fig imidlertid Tobaksavlen maatte bære for Landet, hvis 
denne Avl hev funde trives, fees letteligen deraf, at 
Indfsrſelen af Tobak til begge Rigerne beløber fil 3 a 4 
SMillioner Pund aarligen. Tobaksſpinderlauget i Kjs⸗ 
benhaon beſtjeftiger allene aarligen 4 2 500 Perſoner. 

Desuden findes i de Danſte Provindfer 114 privilege⸗ 
rede Tohafsffjærere og 20 Tobafsfabrifører. | 

Det enefte Sted i Dannemark, hvor Tobaksablen 
udgior en vigtig Handelsgreen, ev Fridericia. 90 til 
100 Familier leve fer allene af denne Produktion, ſom 
aarligen anflaaeg til 200,000 Pund, Indtil Aaret 

1795 
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1795 (den amerifanffe Krigs Tid undtagen) ſolgtes 
Centneret for 3 2 4 Rolr.; fiden den Tid er Priſen 
ſteget til g a 9 Rdir., faa af denne Aol nu indbringer 
Byen 16 til 18000 Rolr. aarligen. Regjeringen hav 
i Sav, for af underſtette og opmuntre Cofonien til en 

fortrinligere Omgang og til mere Flid med Tobakkens 
Dyrkning, beſtemt en Capital af 400 Rolr. aarlig til 

Premier for de bedfte Sorter, Nemlig 3 Mark for 
hvert 100 Pund af den forſte Sort og 24 Skilling for 
anden Sort, Til at bedømme, hvem der tilkommer 

diſſe Premier, udnævner Magiftraten 4 Domsmænd, 
fom foruden Bedommelſen, tillige (fulde have Opſon 
med Planteurernes hele Fremgangsmaade ved Tobakscul— 
turen. Denne Gortering og bedre Behandling af To— 
baffen i Almindelighed, ev nu faa meget mere nødven, 
Dig for Cofonifterne, da Forordningen af 14 Juni 1786, 

hvorefter Tobaksſpinderlauget i Kjobenhavn fulde aare 
figen tage 25000 Pund af Kridericiæ Blade, og det 
Probindſerne i Forhold, nu er ophæver. 

JSkaane, hvis Climat er faa ligt vort, er Dyrk⸗ 
ningen af Tobak meget almindelig; næften enhver Bonde 
har i det mindfte eu liden Plet befaner med Tobak. Den 
er viſt nok fun flet, men i Aaret 1796 ſolgtes den dog 
for omtrent 8 Skilling danſt Pundet. Banderne paa“ 

fllere Steder ſagde mig: at Tobaksavlen var dem endnu 

fordeelagtigere end Kartoffelavlen. Man veed af lang 
Erfaring, at Tobakken renfer og forbedrev Jorden, i 
det den gjør den fortræffeligen ſtikket til at frembringe 

Hvede og andre Kornarter. Fridericie Byes Marker 
hyvile aldrig, og yde dog hoert Aar den rigeſte Sad. 
En Jordlod paa dette Sted, fon tilforn koſtede 100 til 

150 Rolre, fælges nuomſtunder for 1000 Rolr. Atter 
et Vink til ikke aldeles at nedlægge en Produktion, hvor 

| J 2 de 
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be locale Omſtendigheder maatte være fordeelagtige. 
ed Biborg veed jeg, af man paa halvanden Tønde Land 
har i et Aar avlet 2400 Pund Tobak, Hvilket beregnet 
til obenſtaaende Priis, udgjor over 200 Ndir. Enhver 
indſeer ſaaledes let, hvor betydeligt Overſtuddet maatte 
blive, hvor denne Avl med Klogſtab, Flid og Kraft dri— 

ves i det Store. Det ſom hidindtil ſtandſede denne 
Hvis Fremgang hos os, dar udentvivl mere Behandlins 
gen dermed, end Climatet, hvorom fiden mere, naar 
jeg taler om Tobakkens Anvendelſe. 

De ſom onſte af drive Cobafsasl i Danmark, maae 
forffaffe fig godt Froe, iſer fra Holland og Virginien. 
Paa førfte Sted anſeer man det Amersfortſte for af være 

det bedfte. Det aſiatiſte Froe ſtal, efter tyffe Tobaks⸗ 
planteres Erfaring, give mindre kjelne Planter, end det 
virginffe, Dette ſidſte ffal give flere og ſtorre Blade, 
men ogſaa fordre mere Pleje og Rogt, ſamt Valg af 
Jord; da derimod det aſiatiſte, ſom er mindre righol— 
digt paa Blade, ſtal trives næfien i enhver Jord og kræve 

mindre Omhyggelighed og Weje. Det hjemmeavlede 
Froe arter letteligen ud, og man bør derfor altid beflitte 
fig vaa at have godt fremmet Froe. Saavidt mig er 
befjendt, har man tilforn i Danmark blot forføgt det 
hollandſte og tyſte Frø, hvoraf deg Ukermarkſte er det 

bedſte. 

J vort Climat er det nødvendigt af ſage Froet i 
Miſtbanke, ſom maae være anlagte mod Morgenſolen, 
og forſpnede med ffraae Vinduer og Maatter, for at til 
dekke de fpæde Planter mod Kulden. Miftbændlen fors 
ſones med Heſtegjodning eller Garverbark, 2 til 3 Fod. 

i Bunden og ved Siderne, ovenpaa lægger man en god, 

harpet Muldjord af en Toærhaandé Hojde. Heri uds 

fanes Froet i Slutningen af Marts Maaned. Nogle 
bruge 
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bruge af lægge det i Vand, hvori lidet Salpeter er ops 
løft, 24 Timer før det ſages, for at- bringe det til ac 
fine defio hurtigere. At blande Jorden med Horns 
ſpaaner, fom hos Kammagere og Drejere let kunne faacé, 

vil ogſaa bebirke en hurtigere Wert men man maa 
heraf fun bruge en liden Qvantitet. Ved Udfaaenins 
gen blander man Froet med Sand, faaer det ikke ale 
for tyndt og bedekker det med et lidet Lag (1 Comme) 
harpet Muld. Jorden vandes hver Dag efter KFornss 
denhed, helſt med Regnvand, og man ſorger for frif€ 
Luft, ved af aftage Vinduer og Maatter, naar Vejret 
tiſllader det. Man vegner 4 Lod Free til 2 a 3 Tønder 
Land. J Mangel af Miſtbenke og Vinduer, fan man 
vel i Haven indrette fig et Mifidbeed, fom man da maa 

forfaffe Lee, og forſhyne med Maatter. For at beplante 

et Stykke Land af 600 I Alen, udfordres et Beed oms 
trent 12 Fod langt og 5 Fod bredt. 

IJ Slutningen af Maj eller Begyndelfen af Juni 
Maaned begynder man at udplante Tobakken. Man 
regner, ar "Planterne bør være 2 Tommer høje og 

have 4 Blade; de, ſom have ſtudt alt for geilt i Vejs 

ret, bruges ikke. En lider leerblandet Muldjord hole 

des for af være den bedſte. Den plejes en Gang 
før Binteren og atter 2 Gange om Vaaren og harves 
godt. De tyſte Tobaksplantere anſee Faaregjodning 
for den bedſte, og dernaſt Heſtegjedning, hoilket ogfaa 

har Medhold baade af Theorie og Erfaring. At bruge 

gammel forlængft forraadnet Gjedning, ſom den danſte 
Anviisning til Tobaksplantning, udkommen 1778, ans 
ordner, er bygget paa urigtige Jagttagelſer: Gjednin— 
gen maa vel have ligget i fang Tid i Dynge, og begyndt 
at gage over i Gjæring, (brænde ſammen) men aldeles 
oploſt (forlengſt forraadnet) maa den iffe være, ſiden 

| ' 5 en 
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en ſaadan Gjodning ikke lengere beſidder de Dele, hbor⸗ 
for den anvendes; da den nemlig ikke mere fan gaae 

over i &Gjæring, giver den heller ingen Varme i Miftø 
benkene, og ſom allerede forraadnet, giver den, nede 
pløjer i Jorden, fun faa narende Dele fra fig, fiden 
diffe ifær udoikles under Opløsningen. 

Før Planterne optage, vandes de ſtarkt, for at de 
kunne gaae let op, og er det godt, om nogen Ford føle 
ger med. De fætses dernæft t de paa Agrene efter en 

Snoer afſtukne Bede. Diſſe gjeres 5 Quarteer brede, 
med en Sang imellem paa 2 Quarteer, og Planferne 
nedſtikkes ſaaledes "7..." i Huller, hvor man ſmulrer 

Jorden fiin med Haanden, og trykker den til, omkring 
Moden af Planten, faa af Hjertet ſtager frit. Diſſe 

Bede eller Rader anlægges fra Syd til Nord. J Hule 
lerne ſelb fommes lidet Faare- eller Duemog, da man 
heraf fjelden har ſaameget, at den hele Ager dermed fan 
gjødes. Erfaring har lert, at denne Gjødning meget 
befordrer Vexten. JMangel heraf vil Hornſpaaner uds 
rette det ſamme. Skulde Jorden være tor, da vander 
man Planterne engang maadelig, og ſiden ikke mere. 

Inden St, Hans Dag bør hele Plantningen være fære 

dig. Man regner, af en Tønde Land iffe maa have 
mere end 14090 Planter. 

Naar Planterne ere fatte, feer man efterhaanden 
fil, om de alle flaae an, og hois nogen er ganen ud, vlans 
fer man en friſt i Stedet; til den Ende lader man nogle 
faa blive fiaaende i Miſtbanken, eller faaer vel endog 
lidet Frae 3 Dage fildigere, for at have nogle Planter 

at erfiatte de tabte med.  Saafaart noget Ukrud viſer 
fig, udryddes det, og efter 2 til 3 Uger hyppes Plans 

terne, faa at Stenglen lige indtil Bladene omlægges 

med Jord. Man bruger hertil enten Hænderne allene, 
eller 
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eiler en Hatte af Træe eller Jern. J daadt Bejrlige 
bør man ikke hyppe. 

Saaſnart Planten har faaet 12 til 15 Blade, be- 
gynde gjerne Blomſterknoppe af vife fig. Man troer 
da, ved aft afbryde Hjertet ſaaledes, at fun 12 Blade 
blive tilbage, at give diſſe Blade mere Kraft. Dette 
faldes at kappe Tobakken. Man deler nu de tilbage— 
blevne Blade i følgende 3 Sorter. De 3 nederfte Blade, 
ſom ere de ſletteſte, kaldes Sandgods, de 3 mellemſte 
kaldes Jordgods, og des oberſte Bedſtgods. Denne 
Afbryden af Blomſterknoppene anſee kyndige Tobaks— 
plantere i det Preuſiſte, efter anſtillede ſammenlignede 
Forſog, ſom aldeles unyttig, og paaſtaae endog, at 
Planten ved ar beholde Blomſterknoppene aldeles intet 
taber i Henſeende til Bladenes Fuldkommenhed. Den 
Tobak, ſom man der avler af aſiatiſt Froe, kappes 
aldrig. Derimod bor man flittigen gieſe Tobakken, det 
er: man afbryder de ſmaa Skud, ſom vife fig 1 Blade 
axlerne. Tyſterne falde diſſe Sfud Geiz, hvoraf Or⸗ 
det: gieſe. Diſſe bor ingenlunde blandes med Tobak⸗ 
ken, men kunne bruges til Sjødning. 

De Blade, ſom ſidde nærmeft Jorden; eller des 
ſaakaldte Sandgods og Jordgods (ſom tilſammen kunne 
kaldes Halvgods) modnes forſt. J god Jord, Hvor 

Tobakken fan Gave flere end 12 Blade, eller i fler Jord, 
hvor den fan have færre, beſtemmer et obet Hje letteli⸗ 

gen hvert Slags. Diſſe flettefe Blade tages nu forſt 
af for fig (almindeligen i Auguſt), lægges paa hinanden 
i Bundter og bringes i Torrehuſet for af føede og op⸗ 
hænges til Tørring, ligeſom Bedſtgodſet, hvorom fiden. 
Saafnart de bedfte Blade ere modne, ſom (feer almin⸗ 
deligen i Begyndelfen af September, og fjendes paa de 
brunlige eller rødlige Pletter paa Bladene, ſamt pas 

SY 4 deres 
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deres Klebrighed og Nedhengen, faa vælger man ei 
ſmuk tør Dag, afbryder da Bladene med Haanden, lægs 

ger dem paa hinanden, Ribbe mød Ribbe, gjør ſmaa 
Bundter deraf og fætter dem i Torrehuſet til næfte Dag. 
Det er en almindelig Regel, at man intet maa foretage 

fig med Indſamlingen, hverfen om Morgenen eller 
naar def vegner, da de afplukkede Blade ville ſtades ved 
Fugtigheden. Stenglerne nedplojes til Gjøde for Ages 
ren. Hvor vigtig denne Gjodning er, vil man indfee 
deraf, ot Tobakken giver i Centneret af dens Uffe 40 
Pund Potaſte. 

De indhoſtede Blade hænges, efter den i Frideri— 
cia tifforn brugelige Maade; ſtrax op for af torres; paa 
andre Steder lader man dem førft fvede i 2 eller 3 Dage; 
ved af ſette dem i Stabler, derpaa øjennemffjæres Ribs 

Berne, og de træffes paa tynde Kjeppe, af 2 til 3 Alens 

Længde, (vis ene Ende er gjort ſpids, og fader man da 
et Rum af : Comme mellem hvert Blad. - Kjſeppene 
ophænges i Torrehuſet ſaaledes, at der bliver 3 Quars 

feer mellem hver Kjep, paa det at Luften frit fan ſtryge 
imellem dem 3 dog. aabnes Lugerne fun paa den Side af 

Torrehuſet, hoor Vinden fommer fra. Ved Ophang⸗ 
ningen ſorteres de tillige. Da det ofte er Tilfældet, af 

nogfe Blade ſelvb blandt Bedſtgodſet ere flettere end andre, 

enten mindre modne, forrevne eller deflige, faa er 
denne Sortering en Sag af yderſte Vigtighed for Tobak— 
Ten, ſom Handelsvare betragtet. Strax efterat Tobak— 
ken er ophengt, bruge Hollænderne at rege den ved at 

antænde Énebærtræe eller nogen anden Træart, ſom 
giver megen Røg og luater ſterkt. De vaaftaae, af dette 

ſtal gjøre en yvperlig Virkning paa Tobakkens Godhed. 

Men mere end 2 Gange maa det ikke ffee, og da ſtulle 

Torrehuſets Luger være tillukkede. De franſte Todafss 
plan⸗ 
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plantere holde derimod Rogningen for af være ſta—⸗ 

delig. 

Saafnart Bladene ere tørre, ſom man fan fjende 
Derpan, at Ribben faaer lige Farve med Bladet, og 

Jader fig let knekke, og hviffet almindeligen ſteer efter 
5 til 6 Uger, nedtages Bladene, Man ſtyder dem su 
fammen paa Kieppene, ſom fiden med Bladene lægges 

ſammen i ordentlige 4kantede Stabler, ſaaledes at Kjep— 

pene vende udad og Bladene 2 og 2 mod hverandre ind 

ad, og at de fpidfe Ender af Bladene komme til et ligge 
et lidet Stykke ovenpaa hinanden. Naar de havde ligget 

faaledes i Stabler, faa høje fom man fan rakke med 

Hænderne, i nogle Dage, ſtryges de af Kieppene, og 
forteresg atter i 32 Sorter, Til den farfte Sort tages 

de gulefte og ſterkeſte Blades til den anden de mindre 

Blade af flettere Farve, og endeligen til tredie Art de 

Blade, fom falde i det grønne og ere meget forte. Efter 
at de faaledes ere forterede og Gundne i ſmag Bundter, 
15:20 Blade i hvert, lægges de atter hen i Stabler é 

. Form af Hoeſtakker, for at foede. Dette fan enduu 
gen efler to Gange gjientages, hvorved man iagttager, 
at de Blade, ſom tilforn vare de inderſte, nu blive de 
yderfte og smvendt. Ogſaa lægger man Tyhngder paa 

dem for af forsge Varmen. J Frankrige gjøres diffe 
Stabler fun 6 Fod høje, og deres Form er rund ſom 
en Tønde, dog faa, at Aabningen i Midten er liden, 
Man vælger til Svedningen en Krog i Torrehuſet, hoor 
ingen Træekluft Fommeér ," ellev et Loft eller andet tørt 

Sted efter Omſtendighederne, hvor hoer Stabel fæstes 
paa et Underlag. Man overhyller Stablerne med Lin. - 
ned eller Maatter, dyppede i et Affog af de ſletteſte To— 
bafsblade, og ved et Thermometer ſtaffer man fig at 

bide, hvorvidt Svedningen gaaer for fig eller ej. 

J 5 Be: 
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Behandlingen i Torrehuſet med Bladenes Tørring, 
Gveden og Gortering er af hderſte Bigtighed. Rum: 
met her forbyder af gaae i Detail dermed, Hvo form 
har feet Methoden eengang, vil fetteligen kunne gjøre 

den efter, Bed en nøjagtigere Omgang hermed, vil 
de Fridericiſte Blade bringes til at komme de holland— 
ffe ner i Godhed, Hvilfer ved Forſeg af Ar. Raadmand 

B. Bruun der paa Stedet nyligen er beviiſt. 

Rigtig Indrakning af Tobakken befordrer ogſaa 
dens Godhed. Hollænderne bruge ved Preſſer at ned⸗ 
frue den i Kurve eller i Kaſſer 5 Fod høje og 23 Fod 
vide, hviflfen Vidde dog. overalt maa være lige for, 
Heri pakkes 10 Centner Tobak ſaaledes: en Mand træs 
der over i Kaſſen og lægger de ſorterede Bundter lagviis, 
Spidſen af Bladene indad og Hovederne mod Randen. 
Ved hvert Lag af en Fods Hojde, han har indpakket, 

fager han en dertil indrettet Preſſe, lægger den obenpaa 
Tobakken, og træder da derpaa, indtil Tobakken er 
ſammenpreſſet nok. Saaledes indpakket fættes den paa 
et ført Sted, indtil den gaaer i Handelen. 

Denne Nedpakken, fom overalt Tobakkens Hen— 

liggen et fil trende Mar, bidrager meget til dens Gods 

hed. Hvor man udfælger den paa Stedet og vil und⸗ 
gaae denne Indpakning, bor man fade den ſtaae i Sta— 
blev med Tyugde van, og iffe lægge. Bundterne ads 
ſpredte. Mod Enden af der forſte Aar vil Lugten fjen- 

deligen have forbedret fig, den vil blive behageligere i 

andet Aar og allerbedſt i der tredie, Det er vift, at 
Tobakken taber derved meget i Vegten, men dette Tab 
erſtattes fuldkommen ved det den vinder i indvortes 
Godhed. 

Af de ſaaledes behandlede Tobaksblade forfærdige 

Tobakshandlerne Reg⸗, Skraa⸗ og Snustobak. De 
Blade, 
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Blade, ſom modnes i en varmere Himmelegn, deres 
naturlige Hjem, give Konſten mindre at beſtille, end de, 
ſom fremadles i Europa, iſar dens nordligere Deel. 
Det Bittre og det flygtigen Geiſtige, ſom udgisre To— 

bakkens Hovedbeſtanddele, modtage i detzbarmere Cli— 
mat, hiint en Mildhed, dette en Fiinheß og Styrkei 
Smagen, ſom Konfien føger at efterligne hos de Blade, 
hoilke en foldere Himmelegn frembringer, Derfor, alf 
den Forandring uagter, hvormed man tilbereder Tobafs 

Ten, gaae alle Konſtens Biftræbelfer dog ifær ud paa; 
at tilvejebringe en faadan Grad af Gjaring i den, hvor—⸗ 

Bed det Bittre formildes, der Geiſtige forhøjes, og de 
flygtige Dele mere udvikles, ſamt at give den en ſaadan 
Grad af Bojelighed, ſom er fornøden for at behandle 
den. Derfor finder man i alle de Saucer og Berger, 
hvormed Tobakken tilberedes, altid ſukkerholdige Ting 
og flygtige Salte. Heri ligger ogſaa Grunden til, at 
Tobakken ſaameget forbedres ved Varmen; thi diſſe 
Dele ere, ſom jeg hav beviiſt i Phyſtologien p. 112, 
nødvendige til Sjæringens Frembringelſe. En af vore 
&jebmænd, ſom førft fandt paa at fade indvakket Snus⸗ 
tobak gage til Ofindien og tilbage igjen, forhøjede der— 

ved Tobakkens Vardie til deg dobbelte af hvad den før 
fulde have koſtet. Andre udfandt fiden, at man kunde 

udrette det ſamme her hjemme, og nedgrove Tobakken 
ten gjærende Mogdynge, eller, hvad der i det mindſte 

ev reenligere, hængte den over Barken i et Drivhuus, 
ellev nedgrove den i Barken ſelb, hvig Barmen i Driv: 
hufet ikke var tilſtrekkelig ml at bevirke Gjævringen; thi 
man indfeer letteligen, at det var allene ved Varmen, 

at den Tobak, ſom ſendtes til Oſtindien, fik fit højere 
Værd. 

Tobaksbladenes videre Behandling til Rog⸗ og 
Saustobak maa jeg her gane forbi, da dette egentlis 

gen 



140 Femhannede. 

gen henhører til Teknologien. Her ſtal jeg endnu blot 
tilføje, at Danmark hidindtil i fin Tobaksfabrication 
behjelper fig med fmaa Haandmaſtiner, og Gar ingen 

egentlig Tobaksfabrike der Store. Hvo ſom hos os 
vilde *—— ſaadan, og onſtede en let Tilgang for 

at fee en vel indrettet. Tobaksfabrike, behøver fun at 

rejfe 4 Miil over Havet til Malmsee i Naboeriget, hvor 

den oplyſte og felvtænfende Klobmand Hr. Suell, blandt 
mange andre ypperlige Indretninger, ogſaa har en ged 

Tobaksfabrike, ſom drives af Heſte, den eneſte i dette 
Kig. — 

De, ſom onffede udforligere Anviisning til Tobak⸗ 

kens Dyrkelſe, end Rummet og Bogens Plan her har 

tilladt af give, være følgende Skrifter anviſte, ſom de 
vigtigfie: Verhandeling van den Tabak — door een 
kundig Tobaks Handelaer. Amfterdam 1770. En 
QDuerfættelfe heraf paa Tyſt er udfommen i Leipzig 1781. 
Unterricht zum Anbau des Tobaks, von Korge. Bregs 
lau 1775. Andet Oplag 1779. Neue und vollſtaͤn⸗ 
dige Abhandlung vom Tobaksbau 2c. von Barkhaus. 
Darmſtadt 1779. Patriotiſche Nachricht und får jeden 
Landmann deutliche Anweiſung zu dem eintraͤglichen To⸗ 
baksbau, und zwar des ſo genannten aſiatiſchen Tobaks, 
ven Chriſt. Frankfurt und Letpzig 1730. Der ver» 
befferte Tobafsban 2c., von Hartman. Thorn und Dans 
zig 1793... Avis aux cultivateurs fur la culture du Ta- 
bac en France, publié par la ſocieté royale d'agri- 

culture. Paris 1791 (af de berømte Oeconomer Le- 
fevre og Teſſſer). Traité complet de la culture, 

fabrication et vente du Tabac, d'apres les procédés 
pratiqves dans la Pannonie, la Virginie, le Danne- 
marck,. Ukraine, la Valteline, la Guyane francaife, 

et ci-devant dans la Guyenne. Par un ancien cul- 
tiva- 



FE | Femhannede. TT 

tivateur. Paris 1791. (Dette Vark er det fuldftæns 

digſte, jeg Ejender herover; Dog finder man ikke den paa 

Titlen lovede Efterretning om Behandlingen af. Tobak 

i Dantnarf). Om Danmarks Tobaksfabrication findes 
nogen Underretning i Wilſes Beſtrivelſe over Fridericia 
og Hennings Oeconomiſche Beobachtungen auf einer 

Reiſe durch Juͤtland. Kopenhagen und Leipz. 1786. 

Tobakken giver ved Deſtillation en kulſuur Ammo— 

niak i faft Form, beſidder desuden et narkotiſt eller bes 
døvende Grof, hvoraf den taber en Deel ved at koges 
eller naar den tørres ved Varme. Extraktet af Glaz 

dene med Vand er bittert og lider ſtarpt; Det gejftige Ex⸗ 
trakt er bittert og bidende. Raar Bladene tygges, frems 

lokkes derved en flor Mængde Spyt, nedſynkes dette, da 
foraarfages derved Beklemmelſe, Hovedfovimmel, Brak— 

ning op Stoelgang. Et Afkog af Bladene frembringer 

undertiden ſamme Virkning, naar det blot anvendes uds. 
vortes, ifær hvor der ere faarede Dele paa Legemet og 
felv hvor allene Overhuden er beſtadiget, f. Er. mod 
Fnat. Olien foraarfager endnu heftigere Tilfælde. 

Froer og fmaa Fugle døe, naar de indflutteg i Ragen. 
At denne ogſaa hos Menneſter, fom ere uvante dertil, 
virfer Beængfielfe, Doſighed, fold Sved, Hovedfoimse 
mel, Bræfning o. f. v. er bekjendt nok. Hiſtorien bes 
retter endog, at tvende Brødre, hvoraf den ene favde 

rsget 17den anden 13 Piber, efter fore Mellemrum, begge 
Døde Deraf apoplektiſt. Hos dem, ſom efterhaanden 

have vant fig til at roge Tobak, ſpores diffe Virknin— 

ger fjelden eler aldrig. Skadelig fan imidlertid faa: 
vel Rog- ſom Snustobakken være, da den ofte blandes 

med farlige Tilfætninger, f. Er. Blyſukker. 

De ældre Læger, og blandt dem fornemmeligen 
Diemerbroeck, have anbefales Tobaksrogen, ſom et 

ypper⸗ 



142 Femhannede. 

hoderligt Middel mod Peſt. Dog berøvede Peſten blandt 
Tyrkerne den meget af hiin Roes, da den her intet ud⸗ 

rettede. Alligevel fortiener den altid at nævnes blandt 
de gode Midler, hvorved man bevarer fig mod Smitte, 

da den fremlofter Spyttet. I de fenere Cider har den 
igjen fundet varme Lovtalere blande dem, der troe af 

have brugt den med Nytte ved deres Forſsg anſtillede 

for at redde Druknede og Qvalte, Tilden Henſigt ev 
den brugt ſom Kliſteer, og man finder et goder Apparat 
hertil i de engelſte Redningskaſſer. Her er ikke Stedet til 

at indlade mig i den Toviſt, fom nyligen er opſtaget om, 
hvorvidt Brugen af Tobakskliſterer hos Druknede var 
henſigtsmesſig eller ej. Jeg ſtal fun anmærfe: af man 
hur bruger et bedøvende Middel, for af hæve den ſjunkne 
Livskraft; at ſelb Tarmenes Udvidelfe fan afgive en mes 
kaniſt Hindring for Mellemgulvets Bevægelfes at For: 
ſog, fom Man nyligen har anfiiliet paa druknede Dyr, 
have beviiſt, at Tobafsrøgen indbragt i Tarmene inden 
fort Tid udfluffer Hjerteté og de svrige Muſtlers Irri— 

tabilitet, iftedet for af opvælfe den. Derfor har man 
baade i Engelland og Hamborg 1 de fenere Tider fattet 
Mistillid til dette Middel; derfor findes dette Apparat 

" iffe i de danſte Redningskaſſer. J Holland, hvor det 
brugtes meeſt, har den lærde van Marum opkaſtet 
grundede Tvivl imod dets Nytte, ligeſaa Portal i Frank⸗ 

rige. Forreſten ſtulde man letteligen falde paa at troe, 
at det netop i Holland funde bruges med mindſt Skade, 
fordi Hollanderne ere almindeligen meget vante til To— 
bakkens Brug. 

Mod haardnakkede Forſtoppelſer og indklemt Brok 
ere Tobakskliſterer endnu i Brug. Extraktet er benyt⸗ 

tet mod krampeagtig Hoſte. Fowler vil have brugt et 
Afkog af Bladene med Nytte mod. Vandſot. Hans 

Maade 



Femhannede. 143 

Maade at bruge det paa er folgende: 2 Lod af Bladene 
oberghdes med et Pund kogende Band, ſom bliver ſtaaen⸗ 

De tillukt en Time; den affiede Vedſte blandes med 2 

Unger renſet Viinſteen eller figefaa meget vectificereg 

BViingejfz heraf 40 til 60 Draaber daglig. Som 
ſmerteſtillende Middel har det ogſaa viift fig virkſomt i 

ſmaa Indgibter; ligeſaa udvortes brugt mod Smerte i 
cariøfe Tænder. En ſaadan Infuſion bruge ſom Kli— 

ſteer har viift god Virkning i Trommefyge. Til at 
vaffe fig med mod Fnat og Sfuro i Hovedet fan den ikke 
anbefales, da den ofte ſaaledes anvendt foraarfager fars 
lige Tilfælde. 

Snustobakken foraarfager hos Ubante en ſtark 
Nyſen, undertiden Hovedfoimmel og Ængdelfe; jeg 
Fjender endog en Mand, fom falder i Gefoimelfe ved 
at optræflfe faa Støvgran heraf i Neſen. Det er mar⸗ 
keligt, at Galne (Maniaci) altid glæde fig ved Snus⸗ 
tobak, endog naar de ikke tilforn have været vante der» 

til. Men ved ſterk Brug heraf ſtal Raſeriet forøges, 
Man befÉplder Snuétobaffen for af være Warfag i de 
hyppigere Nerveſygdomme, fom har Sted i vore Tider, 
fremfor tilforn, da den var ukſendt. Mon uied Rette? 
Nogle Jagttagelſer ſynes at befræfte, af den under viffe 
Tilfælde ffjærper Syuet. 

Aſten af Tobaksbladene er ſtarkt urindribende og 
har viiſt fig virffom mod Vandſot; den gives fra til 

1 Cfrupel 2 til 4 Gange daglig. 

Den branfede Olie, fom faaes ved tør Deſtillation, 
ev fiinfende og Tarp. Lapperne ffulle bruge den mod 
krampeagtig Kolik, og i Sverige er den anvende mod 
Slangebid. Den udpreffede Olie af Froet fan anven⸗ 
des til Lamper og felo til Mad. 

Steng⸗ 
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Stenalerne give i Nedsfald ef Garvermaterial. 
Kaarene finage paa Bladene, men æde dem ikke med 
Lyft. 

Da jeg i Begyndelfen har anført toget om den Be⸗ 
gjerflighed, hvormed Tobaffen blev modtagen og i en 

Haft almindeligen udbrede, ffal jeg flutte med et Par 

Ord om de Hindringer, fom bleve lagte i Vejen for 

dens Udbredelfe, Aar 1604 føgte Kong Jakob den 
forſte i Engelland at afffaffe dens Brug ved at paalægge 

en ſtor Afgivt deraf. 16010 blev Tobafsrøgning befjendt 

i Conſtantinopel. For at gjøre denne Bane latterlig, 
Dlev en Tyrk, ſom havde røgt Tobak, ført igjennem Ga⸗ 
derne med en Wibe ſtukken igjennem Næfen. 1624 fatte 

Wave Urban den &de afte dem i Gand, fom brugte To: 
bak i Kirken. 1634 blev det forbudet at roge Tobak i 

Rusland, under Straf at miſte Næfen. 1661 blev 
den Berner Politieforordning udgivet, ſom er inddeelt 
efter de 10 Bud. Forbuddet mod af røge Tobak ſtaaer 
under den Rubrik: Du ffal ikke bedrive Hoer. 1684. 
ffrev Præften Caspar Hofmann i Ovedlinburg imod 
Tobakkens Brug, kaldte den: et fjelefordærvende Væs 
ſen og et umiddelbare Verk af Djevelen. 1690 
fatte Pave Innocent 12te alle dem i Band, fom brugte 
Tobaf i Peterskirke, men Innocent den 13de hævede 
igjen dette, fordi han felv havde vant fig tilat bruge Cos 
bakken. Dette maa være nok for at vife, at ingen 
Ting er faa almindelig elffer, den jo dog enten har eller 
har havt fine Modſtandere. 

Tobakken blev indføre i Norge 1616, og da Foftede 

en Alen 1 Mark. Jeg finder ingenſteds optegnet, naar 

den førft blev indført i Danmar, 

gide 
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zite Slægt: QOvalebær (Atropa). 

Slægtmærfe: Kronen klokkedannet, dobbelt faa fang 
fom Bægeret. Stovonaalene indbøjede og 
ſtaae oventil vidt fra hinanden, Frugten. et 
fugledannet, tokamret Gær. 

afte Art: Gift Dvalebær (A. Belladonna Z,) 

Artm. Stenglen urter. Bladene ægdannede, heels 
randede. Fl. Dan, Tab, 758. 

D. Galneber. 

Sjelden; i Jylland: Sonden for Kolding; i Lolland: 

i Skovene ved Chriſtiansholm; paa Langeland ved Strands 

fanten efter Horneman. 

Blomſtrer i Juli og Auguft- 

Udførl, Beſtr. Roden fleeraarig, tyk, hvidladende og 

grenet: Stenglen fra 3 til 5 Fod høj, opret, dunet, 

ved Grunden af en Fingers Tykkelſe. Bladene ægdannede, 

ftilfede, fpidfe, paa Siden af Stengfen og Grenene 2 ſam— 

lede, hvoraf det ene mindre. og hvorimellem de eenblomſtrede 

Kronſtilke udſpringe. Blomſterne nikkende. Bage— 

vet ſtidengront, klokkedannet, vedblivende, med 5 lancetdan⸗ 

nede, ſpidſe Flige. Kronen ffiden purpurfarvet. Roret 

meget fort, hvidladent med 5 Furer. Kraven aaret med 

5 trefantede udſtagende Flige. Stovnaalene bleggule, 

mod Spidſen indbøjede, af lige Længde med Kronen, Stov⸗ 

knoppene dobbelte, — Frugtknuden ved Grunden omgis 

" vet af en guulladende Kjertel. Aret hoveddannet. Bær: 

ret tilrundet, ſort glindfende, akamret med mange tilcun: 

dede Froe, af en graabruun Farve. 

F 

2den Deel. K Anmerkn. 
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Anmerkn. Af denne Plante finder man gode Tegnln⸗ 
ger i Fl, Lond, Tab, 347, Fl, Auftriaca Tab, 309, Plenck 

Icon, medic, 125. See ogſaa Kobberne til Funkes MNatues 

hiſtorie Tab. 15. Fig, 1, Gartner * en Figur af Frug⸗ 
gen Tab, 131. 

Egen. og Brug. Bladene og Bærrene have 
neſten ingen Lugt, de førfte en ſyrlig bedøvende, de ſidſte 

en fødagtig lidet fammenfnervende Smag. Blandet vore 
indenlandſte giftige Planter udmarker denne fig, ſom ifær 
farlig for Menneſtet. Bærrene, fom ligne Kirfebær, fors 
føre ofte Ukyndige, i Særdeleshed Børn, til at fpife dem. i 

J Lolland dræbte den for iffe flænge fiden 5 Mens 
neſter. J Sjedand føifte en Arbejdskarl i en Have 2-3 
Ber; han faldet om, fif hæftige Krampetræfninger, og 
blev ført den følgende Dag ſund. Bechanan, en 
ſtotſt Hiſtorieſtriver, fortæller: at de Danſte overvandt 
Sfotterne i et Slag; diſſe manglede Krigere, hine Lev⸗ 
netsmidler. Skotterne, bragte i Knibe, ſendte Viin 
og DI, forgifter med denne Plante, i de Danſkes Lejer; 
De drak, bleve raſende, og ſaaledes letteligen nedſablede; 
Fun faa Dante undfom med deres Konge ved denne . 
Skotternes Lift. Forfatterne have optegnet mangfoldige 

Exempler, ſom jeg her forbigaaer, hvor den deels har 
foraarfaget Døden, dels Raſerie, Krampetrakninger, 
Betandelſer i Indvoldene o. f. v. Den virker ikke lige 
heftigt hos alle; nogle fave ſpiiſt 2 til 5 Bær uden 
Stade, og hos Afſindige har man forøget Gaven af de 
tørrede Blade indtil 180 Gran daglig uden Virkning. 

Dens Virkſomhed fommer faaledes meget an paa Men⸗ 
neſtets Conſtitution og de ſamlede Omſtandigheder, 
nader hvilfe den gives. Modgiften er hev den famme 
ſom Hog de foregagende. 

3 For: 
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J Forhold til Menneffet taale Dyrene en meget 
flor Save af denne Plante uden Skade. Jeg har an 

filet følgende Forſog dermed: 

zfte Forføg: En voren Hund af Middelſtorrelſe — 
Lod af den friſte Rod, lavet til Boller med Meel. 
Da intet Tilfælde ſporedes, fik Hunden følgende Dag 
4 Lod; Øjnene bleve herved uklare, randt med 
Vand, og Hjeſtjernen blev kjendeligen udvidet. Efter 
3.4 Dage vare diffe Tilfælde aldeles forfoundne, 
og Hunden frift. 

2det Forſeg: En anden Hund af ſamme Størrelfe ſik 6 
Lod af Roden, ſom ſtrax foraarfagede heftig Brak⸗ 

ning og gjorde den urdelig. Den følgende Dag 
vare Tilfældene de ſamme, fom 698 den førfie, men 
i højere Grad. 

gdie Forſog: En liden Danſt Hund fik 1 Lod friffe Bær, 
uden Virkning. 

Ade Forſog: En 5 Warg gammel Pudelhund ff ſamme 
Tid en lige Gave, ogfaa uden Virkning. 2 Dage 

efter fÉ den igjen 26 Bær, fomi vejede næften 2 

Lod, hvorved den blot blev mindre munter, 

ste Forſeg: En g Aars gammel Vallak fif 2 Hund friffe 
Blade, uden kjendelig Virkning. 

te Forføg: En 9 Aars gammel Hoppe fif 2 Pund friffe 
Bar, hvorefter den blot blev noget oppuſtet. 

de Forſog: €n 9 Aars gammel Eſelhingſt fif lidet over 
I Wund naſten modne Gær, laver til Boller med 
Meel. Efter 2 Timer blev den udſpendt, Puls 
fen uordentlig og Kdelyſten mindre; diſſe Tilfælde 
vare den folgende Dag forfoundne. 

de Forføg: En War gammel Hund fif 2 Led Café, 
hvorefter Den og i nogen Tid var mindre munter, 

K& 2 og 
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og Ojeſtjernen udvidet. Diſſe Tilfælde vare næfte 
Dag forfoundne. . 

Efter andre Forfatteres Jagttagelſer ſtal Geden kunne 
nyde Roden pundeviis uden Skade; Faarene ſtulle æde 

Bladene med Begjerlighed; Koen taale ſtore Gaver af de 
tørrede Blade, og Caninerne æde flere Bær uden Fals 
ger Naar diffe Erfaringer lægges til ovenmeldte For» 

føg, faa ſynes det form om Plantens Uffadelighed for 
flere Dyreflægter var temmelig afgjort. 

Uagtet dens giftige Egenſtab for Menneffer, brus 
ges den døg undertiden med megen Nytte i Lagekonſten. 

Roden og Bladene ere af de Ældre brugte mod 
haarde Hævelfer og Krebs med megen Nytte. J Mes 
lankolie, faldende Syge, Krampe o. f. v. have de Nyere 
ogſag betjent fig Heraf, ſtjondt ikke altid med Held: 

Mind var den førfe, ſom anbefalede den mod gale 
Hundes Bid. Han foretræffer Roden, fom den kraf⸗— 
tigfte Deel, for det øvrige; hver anden Morgen gives 
et Pulver, efterat Saaret er renfet. Born fra 1-5 
Gran, ældre fra 10 til 15. Den foraarfager i Begyns 
delfen tør Mund og Svindel, undertiden dyd Sovn og. 
tilſidſt Udduaſtning. For Heften foreffriver Muͤnch 4-8 
Lod, hver 24de Time om Aftenen; for Follene en mindre 
Portion i Forhold. For Horngvæget 1-4 Lod, og for 

Hundene til 30 Gran. 5 Gaver har han i det hele 
fundet af være nok. J de førfte 8 til 10 Timer efterat 
de have faaer Pulveret, fane de hverken de eller 
Drikke. Buchholz, Meineke -og- flere have efter 
Muͤnck med Held berjent fig af den hos Menneſter, ſom 
vare bidte. Waa en gal Hund Gar man forſogt Pulveret, 

giver til 41 Gran, uden Nytte. Paa den. herværende! 

Veteringrſtole ev den ogſaa bleven forføgt mod Snibve. 

Vor 
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Vor fortjente, nu afdode, Buchhave har med 
megen Held brugt Wuloeret af Roden mod Kighofte baade 
hos Unge og Gamle, fra 3 til 6 Gran med Sutter, 
givet Morgen og Aften. Han har udgivet herom en 
liden Afhandling: Anviisning for Almnen til Belladon— 
narodens nyttige Brug i Kighoſte. Kjobenhavn 1725, 

Lange har anbefalet Bladene til 2 Gran daglig mod 
Peſt. 5 Menneffer ſtulle ved dette Middel være reds 
dede, Theden har bruge Pulveret heraf mod Quartans 
feber med meget Held. Udvortes er det farligt af 
bruge Bladene, hvor Huden er ſaaret. Det deftilleerte 

Vand af Bladene bruges fom Sminkeband. Af Bærs 
vene berede Malerne en god grøn Farve; men i Farve— 

rierne ere de, efter Dambourneys Forſog, til liden 
eller ingen Nytte. Saften af de modne Bar giver Par 
piir en Purpurfarvbe. 

Hvbvor man dyrker denne Plante i Haverne, burde 
man ikke lade Bærrene blive ſiddende til Modenhed, da 

deres ſtjonne Udſeende fetteligen indbyder enhver, dere 
ikke fjende deres Farlighed, til at nyde dem, For Bar—⸗ 
net ev den let at ffille fra Kirſeber derved, at diffe have 
fun een Steen, denne mange Froe. Alle Huusdyr 
vrage Planten, og Rensdyret fnos ad den, naar jeg 
holdt den Bladene for Naſen. 

32te Slægt: Blarebager (Phyfalis), 

Slagtmarke: Bageret ztandet, opblæft naar Fruge 
ten nærmer fig Modenhed. Kronen hjuldan⸗ 
net. Stovnaalene ſtaae tæt paa hinanden. 

Barret 2famret, indfluttet i Bogeret. 

& 3. aiſte 
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iſte Art: Tvilling Blærebæger (P. Alke⸗ 
kengi L) 

Artm. Med heelrandede, ſpidſe Toillingblade, og 
en urtet, nedentil næften grenet Stengel. Fl, Dan, 
Tab, 

D. Sødiffe Kirſeber, Boborel. Viborg. 

Voxer efter Muͤller ved Frederiksdal en Lund, hvor 

Den formodentlig er fommen ud fra Haven. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Udførl Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen 1 
Fod høj, vødladende. Bladene ftilfede, hjertedannet rifø 

ſpidſede, laaddne. Bægeret i Begyndelſen lidet, udvides 

efterhaanden ligefom til en Sak, der indeftutter Barret og 

bliver, naar dette modnes, ſmukt rodt. Kronen hvide 

Bærret fugledannet, i moden Tilſtand rødt. Froene 

Mange, nyredannede, guuls eller rodladende. 

Anmarkn. Schkuhr har en god Figur heraf i hans 
Handbuch Tab, 45, Gartner en ypperlig Figur af Froet: 
De femin. et fruct. plant. Tab. 131. 

Egen. og Brug. Denne Plante opelſkes under⸗ 
tiden i Haverne. Den har en ubehagelig Lugt, men 
Bærrene en fad, lidet ſyrlig, Smag. De ſtulle derfor 
ſpiſes meget i Spanien og Schveitz; dog vogte man fig 
for ikke at fpife Bægeret med, fom er yderſt bittert, J 
Medicinen ere Bærrene forhen brugte ſom et urindriden⸗ 
de og Fjølende Middel. 

33te Slægt: Natffygge (Solanum). 

Slægtmærfe: Kronen hjuldannet. Stoevknoppene 
næften fammenvorne, og have 2 ſmaa, runde, 

aabne 
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aabne Huller i Spidſen. Frugten et 2fame 
ret Gær, 

afte Art: Bitterfsde Natſtygge (S. Dulca- 
amara L.) 

Artm. Stenglen buſtartet, bugtet. De pverfte 
Blade ſpyddannede. Blomſterne i Klaſer, ſom nærme 
fig til Qøafte. Fi. Dan, Tab, 607. 

D. Bitterſode, Beeffføde, Hundebar. 

| Voxer temmelig hyppig paa fugtige Steder, imellem 

Elletræer, paa Gjerder 9. f. v. 

Blomſtrer fra Juni til Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig og treet. Steng⸗ 

len flyngende, kantet, glat. Bladene ftilfede , de unders 

fie æg» lancetdannede, heelrandede, be overſte tvelappet⸗ſpyd⸗ 

dannede. Bæegeret sfliget, Kronen violet med 5 til—⸗ 

bagebejede Flige, mod Grunden af hver findes 2 grønne 

Punkter. Stovknoppene gule og fammenvorne. Bar⸗ 

tet ægdannet, mork ſtarlagfarvet, naar det er modent. 

Anmarkn. Curtis har en ſmuk Fiqur af Planten i 

Fl. Lond, T, 6, Den findes undertiden med hvide Blomſter. 

Egenſt. og Brug. Den frife Plante Har i Be⸗ 
gyndelfen en lidet bitter, fiden en fed Smag, hooraf 
dens Navn. Ogſaa have Stenglerne en temmelig ſtæerk 
Lugt, fom dog faber fig ved Tørring, men Smagen, 
iſer det Bittre, veddarer. De unge Sfud give Biins 
geift, ſom paaghdes dem, en bitterfød Smag og en egen 
Lugt. Naar denne Paaghdning afdampes, faaer man 

et bittert Extracet. (En lignende Paaghdning med Vand 
er mere fød end Bitter, og lugter sæmmelige, Men Ex—⸗ 
tractet heraf er mere bittert. 

84 Blandt 



154 Femhannede. 

Blandt vore indenlandſte Vexter fortjener denne 
et højt Sted, formedelſt fin Virkſomhed ſom Lagemiddel. 

Heller ikke er den forſt nyligen bleven optagen blandt 
diſſes Tal; thi Dioſcorides har allerede fjendt og ans 
priift dens Rod, Bauhin og Maithiolus dens unge 
Skud; dog hjave førft de Nyere, ved nojagtigen anſtillede 

Jagttagelſer, fuldkommen fiadfæftet dens Værd. 

De Sygdomme, hvorimod den iſar har viiſt fig 
virffom, ere, foruden Forkjolelſes- og Gigtſmerter, ifær 
Hudſygdomme: Ringorme, Skrofler, Fnat, Skurv, 

Udflær, ſom Følger af forudgangne veneriſte Tilfælde o. 
f. vo. Herimod habe hundrede og after hundrede Erfa—⸗ 

vinger Gefræftet dens Virffombed. Man bruger da 

ifær de unge Skud, overgyder en halv eller heel Unze 
med en Pot kogende Vand, fader det ſtaage Z Time og 
giver det da et Opkog. Morgen og Aften drikkes heraf 
2 Kopper med fidet Melk. En ſtorre Portion vil i Be⸗ 

gyndelſen letteligen foraarſage Qvalme og Brakning; 

men efterhaanden forøges Gaven, og hois Smagen maatte 

forefomme nogen at være for æffel, da forbedres den 

letteligen ved Tilfætning af lidet Citron eller Pomeransz 
ſtal, hvorved den baade bliver behageligere for Smagen, 

og Maven taaler ben bedre. Sjeiden har man feet den, 

faget i ſtore Portioner, af foraarfage Hovedfoimmel og 
Krampe. 

Dyrlægerne funne i lignende Sygdomme, men i 
behsrig ftørre Indgivt, bruge den med megen Nytte. 

Jeg forbigaaer her de mange andre Sygdomme, 
hvorimod Lægerne have brugt den, f. Ex. Skjsrbug, 
Svindſot, Kraft 5. f. 0., da troværdige Erfaringer fjels 

den her have bekreftet dens Nytte. — Bladene Brug uds 

vortes, ſom tilforn aupriſtes, er i ſenere Tider forkaſtet, 

eller aiivendes i det mindſte ikke mere. Extraktet ev 
min⸗ 
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mindre virkſomt end de unge Stengelſpidſer (Stipites), 

ſom indſamles til Brug om Vaaren eller Efteraaret, 
naar Bladene ere affaldne. 

Bærrene ſtulle, faa ſige Forfatterne, yttre giftige 

Virkninger. De ſtulle virke ſom et heftigt afførende 

Middel og tillige foraarfage Brakning. Floier beretter, 

at 30 Bær have dræbt en Hund, inden 3 Timers For—⸗ 

løb, efterat den havde faaet dem, og de bleve endda 
fundne ufordsiede i Maven. For af overbeviſes om 

Rigtigheden heraf, auſtilledes følgende Forſog paa den 
herværende Veterinagrſtole. 

afteForføg: En ung Pudelhund fik 16 Bær uden at man 
fporede den mindſte kjendelige Virkning derefter. 

adet Forføg: 2 Dage efter fi den famme Hund 30 Bær 
og en anden ung glat Hund 60, uden af et eneſte 

unaturlige Tilfælde vifte fig hos nogen af dem, 

Zdie Forføg; En Huushane fif 12 Bær og forblev be! 
flandig lige munter. 

abe Forføg: En Pappegeje gav man 8 Bær; ialt sg: 
rejfte fig lidet, den blev uroelig og laxerede, men efter 

3 Timer var den igjen fuldkommen munter og friſt. 

Til ovennævnte Efterretning af Floier fan man ſaaledes 
ikke fætte ſynderlig Liid. 

Plantet omkring Bredder af Damme, kunde Bit— 
terſoden gjøre god Nytte formedelſt fine faſtende Rodder. 

Opelſtet i Orangerierne ſatte de ſaakaldte Pomerants— 
luus fig paa Bitterſoden og forlade Pomerantstraerne, 
ſom de ellers meget beffadige. Dens Grene bruges i 
Sverige til Baand omfring der Slags Olkander, fom - 

man i Yylland falder et Stob. 

Faar og Geder æde undertiden Planten, men de 
øvrige Huusdyr vrage den. Bierne føge dens Blomſter. 

J 2den 
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2den Art: Sort Natføgge (S. nigrum L.) 

Urim, Stenglen urtet. Bladene ægdannede, tatts 
Dets Fantede, Blomſterne i nikkende Klaſer. Fl. Dan, 
Tab, 460. 

D. Svineurt, Sovbør. 

Almindelig ſom Ukrud i Haver, ved Sjerder og flere 

Steder i god Jord. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt og September. 

Udférl. Beſtr. Roden aarig, grenet. Stenglen 

en Fod høj og derover, tveægget eller Fante. Bladene 

æegdannede, frilfede, glatte. Blomſterne fidde i Klaſer, 

fom næften danne en ufuldkommen Skjerm. Kronen hvid. 

Stifterne forte og laadne. Griflet nedentil laadent. 

Barret rundt, forſt gront, ſiden ſort. 

Anmarkn. Curtis har tegnet Planten i Middelſtor⸗ 

relſe i FI, Lond. Tab, 93, $ Portugal bliver den toaarig og 

buffarter med en Stamme af en Tommes Tykkelſe. Dog 

kanſkee denne Plante er en virkelig ſerſtilt Art. En Afart 

med gule Bar voxer ved Helſingser. 

Egenſt. og Brug. Denne Plante har en, naſten 
umarkelig, ftinfende Lugt og en fad Smag. De fø 
dres Meninger om dens giftige Virkning modſige hins 
anden. Nogle Børn ffulie bed at ſpiſe dens Bær være 
blebne rafendes andre have ved af nyde Bladene faaet 
hovne Lemmer med ffræftelige Smerter, Derimod ans 
befale nogle af ſamme Tidsalders Forfattere den ſom 
Madurt. 

Det er rimeligt, at de ikke alle have meent den ſamme 
Plante, og at vi tage Fejl af deres Beſtrivelſer; heraf 
feer man da, hvor vigtigt det er, at kunne beffrive Plan⸗ 

terne med er befteme Sprog, ſom ikle fan misforſtaaes. 

Som 
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Som Lægemiddel har den i ældre Tider varet brugt 
udvendig imod Hud⸗ og Øjenfygdonme, Indvendig har 
ben fjelden været anvendt, indtil Engellænderen Gata⸗ 

ker ved en Fejltagelſe forføgte den mod kræftagtige og 
andre Saar, hvor han vilde have givet Doaleber (Bel- 

ladonna). Han fandt da, af en Paagydning af en Unge 
Wand til et Gran af den tørrede Plante ſtaffede en bes 

tydelig Hjelp. Hvor Gaven var flørre, f. Cr. 2 til 3 
Gran, foraarfagede den Brakning, Sved, Diarrhoe og 
virkede tillige paa Urinen. Nogle følte endog Hoved—⸗ 

pine og Svimmel efter dens Brug. En Paagydning 
af en Pot Vand paa 6 til g Blade, ffal have viiſt fig 
meget virffom mod Vandſot. Spielman anfører, af 
Han har drukket en Infufion af 15 Gran uden Fjendelig 
Virkning. Den udpreffede Gaft har, efter hang Jagt⸗ 

tagelſe, fun virket paa Urinen. 

Paa Hens, Xnder, Sviinog andre Dyr ſtulle 
Bærrene virke, ſom en ſterk bedsvende Gift. For at 
overbeviſes herom, anſtilledes paa Veteringrſtolen føle 
gende Forſog: 

afte Forſog: Jeg gav et Æfel 1 Pund af den hele Plante 
i friſt Tilſtand, knuſet og lavet til Boller med 
Meel; men herefter fporedes ingen Forandring 
hverfen paa Pulſen, Øjnene, Xdelhſten eller Ses 
kretions Forretningerne. 

adet Forſog: En 2 Aars gammel Pudelhund fif 25 
Bær; den beholdt beſtandig fin Munterhed og ſæd⸗ 
vanlige Ædelyft. 

Zdie Forſog: Tøvende Dage derefter fif den famme Hund 
60 Bær af den gule Afart, uden af noget unatur⸗ 

lige Tilfælde indfandt ſig. 

4de 
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ade Forſeg: En Huushane fif 20 Bær, uden at den 
mindſte Forandring derefter kunde ſpores. 

ste Forfsg: En And ſik 20 Bar uden mindſte kjende⸗ 
lig Virkning 

Det er ſaaledes langt fra, at den fortjener Navn af em 
for diffe Dyr ſterkt bedobende Gift. Imidlertid vrages 
Den. næften af alle Huusdyr. 

3die Art: Kartoffel Natſtygge (S. tuberofum L.) 

Artm. Stenglen urteagtig, Bladene finnede, 
heelrandede. 

D. Kartoffel, Patater. 

Dyrkes almindeligen Hos os. Fadrelandet er Peruſi 

Sydamerika. 

Blomſtrer paa forſtjellige Tider af Sommeren i For⸗ 

Gold til Afarten og til Tiden den lægges paa. 

Anmarkn. Denne Mante ev for bekjendt til at behøve 

nogen videre Beffrivelje, Dens Afarter omtales og beffrives 

under Afdelingen: Egenſkaber og Brug. Tegninger af Plan⸗ 
fen finder man hos Kniphof cent, 6. n, 88 og Blackwel 

T. 587. 
Egenſk. og Brug. J Aaret 1565 bragte Slaves 

handleren J. Hawkins de forfte Kartofler fra Ny Gras 
nada i Sydamerifa til Irland. Omtrent 20 Aar fenere 
hjembragte ogfaa den beramse Frans. Drake en Deel 
af denne Rodfrugt fra Virginien til Engelland. Da 
han paa hiint Sted Havde feet den dyrker og anvendt 
fil Spiſe med megen Nytte, faa førgede han ogſag mere 
for dens Udbredelſe, Goortil Botanikerne Gerard og 
Cluſius meget bidroge. Caspar Bauhin beſtrev den 
FÅ i Aaret 1590, paa ſamme Tid bleg den —— 

i Ita⸗ 

4 
| 
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Italien. Imidlertid gif deres Udbredelſe meget lang⸗ 
ſomt, faa at man endnu 1616 fvifte Kartofler ved det 
Kongelige Taffel i Frankerige ſom en ſtor Sjeldenhed. 
Y de flefte Egne af Tyſtland bleve Kartoflerne førft inde 

førte over. 100 Mar derefter. I Soerige gjorde Al 
ſtromer dem befiendt 1726, og til og bragtes de forſt 
1743 af en Tyffer. Juſtitsraad Fogt paa Kraagerup 
i Sjelland, Praſten Lueders i Holſteen, Trojel i Fyen, 

men ifær Coloniſterne i Sonder- og Narre - Yylland fave 
hos os udbredt Dyrkningen af denne vigtige Plante. 

Ikke uden megen Modſtand af uvidende Landmænd, 
ſaavel andenſteds, ſom her, lokkedes det, at giore denne 

ypperlige Jordfrugt almindelig. Maatte dog Landman⸗ 
den anſee dette, ſom et overtydende Beviis paa, at alf 
Nyt iffe, fordi det er Nyt, ber foragtes, før man ved 
Erfaring er fuldeligen oberbebiiſt om, at det ikke fors 
tjener Opnerkſomhed. Paa flere Steder maatte Dyrs 
tid, Hunger og Mangel paa Alt, være de Midler, ſom 

aabnede Øjnene paa Folk, der forben fode haant om 
denne Naturens herlige Save, — Hvorlænge vil man 
dog, at Naturen ved faa haarde Midler ſtal toinge fine 

Børn til at erfjende dens Gasmildhed? 

Ved Kartoflernes hyppige Dyrkning i de ſenere 
Tider, ere de mangfoldige Afarter fremkomne, ſom vi 
nu fjende. Man tæller i Engelland over 60 Afarter. 

Men naar Tallet anflaaes faa hsjt, faa er det fun ved 
af anfee alle de fmaa Nuͤancer af Forſtjelligheder, ſom 
frembringes næften i ethvert forſtjelligt Jordmon, og 
ved hver ny Udfaaning af Froet, for virkelige Afarter. 

Erfaring har lært, at der gives 10 til 12 Warietkter, 

ſom ere temmeligen beſtandige t etbvere Jordmon, og 

uden fior Vanſtelighed kunne ſtilles fra hinanden. Jeg 
ſtal 
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ſtal opregne dem, jeg veed at være dyrkede hos os, og 
tilføje de vigtigfte, ſom dyrkes paa fremmede Steder. 

J Engelland og Frankerige inddeler man Afar— 
terne i Tidlige og Sildige eller i Sommer-⸗ og Vin⸗ 
ter- Kartofler. Denne Inddeling ſynes vel ikke hos os, 

hvor Froſten varer faa længe, at kunne komme i Be⸗— 

tragtning. Imidlertid ſtal jeg ſiden viſe, at det er af 

megen Vigtighed at lægge Marke hertil. 

Tidligmodne. 

1) Store lange gule. De ere glatte, lange, 
tykkere mud den ene og ſpidſere mod den anden Ende, 
Sfinder fviller i der Guldgule. Blomſterne ſtidenhvide. 
Diffe funne bruges før Vinteren, have en behagelig 

Smag og give er godt Meel. De dyrkes blande andre 
Steder af Colonifterne paa Alheden i Jylland. 

2) Flade gule eller engelſte. Blomſterne violet 
vade, Anſees for af være endnu bedre end forrige, Dyre 
kes meget i Fyen. 

3) Hvidgule glatte. Rodknollerne ere deels 
flade, deelg runde, Blomſterne hvide. Den udmar⸗ 
fer fig ved Frugtbarhed. J vaade Aar faner den fortie 
og haarde Pletter. Dyrkes i Sjelland. 

4) Svinemaver, Under dette Navn far man 
i Egnen omkring Hirſchholm dyrket en Afart af betydes 

lig Størrelfe og Frugtbarhed. Knollerne have et veda 

digt Skjer og ere ofte ſpraglede eller plettede. 

5) Den londonffe Dame. Cr en hvid tidlige 
modnende Kartoffelafart, ſom ev meget afholdt i Engelland. 
Naar den tages op, er den blød og vandagtig, men denne 

Egenffab mifter den efter faa Uger. 

6) Kons 
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6) Kongekartoflen. Dyrkes nu ogſaa hyppigen 
i Engelland, ev overordentlig frugtbar og velſmagende. 
Ligeſaa 

7) Dronningkartoflen (Lady Qveens). ſom ogs 
faa kaldes Sommer⸗ eller Sukkerkarcofler. 

8) Hatleys uſorlignelige Kartofler (Hatley's 
non-fuch), Allerbedſte Kartofler (invineibley, Bla⸗ 
kamore Kartofler o. ſ. v., ere nye Afarter, fom man 
nu dyrker i Engelland og fætter overordentlig Priis paa, 
for deres ypperlige Smag og fiore Frugtbarhed. Jugen 

af dem er, ſaavidt jeg veed, bekjendt ber, 

Sildigmodne. 
1) Lange rode. Man har en fang rød Kartoffel⸗ 

afart, ſom ogſaa indvendig er rød, naar den fanes af 
Frse, men dyrket ved Rodknoller, taber denne indvens 
Dige Rodhed fig efterhaanden , og bliver ſaaledes udens 
tvivl den Afart, ſom tilforn hyppigen dyrkedes af Colos 

niſterne i Jylland og endnu dyrkes hiſt og ber til Qpag⸗ 
foder, formedelſt dens Frugtbarhed. Blomſterne ere 
hvide eller røde. 

2) Runde røde. Formen af Rodknollerne und⸗ 
tagen ligner den aldeles den forrige, hvorfra den ſynes 

at nedſtamme. Den ffal modnes noget tidligere. 

3) Rode Derbyſhire Kartofler, ſom man dyr⸗ 
Fer pan det Sted, hvorefter de have Navn, fjendes 
neppe hos os; de ſtulle have en ypperlig Smag og uds 
arte mindſt af alle. Man har endnu nogle andre under 
Mavn af Kode Vinter Kartofler, ſom af alle ffulle 
kunne gjemmes langſt, vg forft blive vet gode af Smag 
efter Faſtelaun. 

4) Store hvide runde Kartofler. Skindet paa 
diffe er mere ujevnt end glat. Froehuſet er lysgront, 

men 
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men Bladene olivengrenne. Blomſterne hvide eller kſod⸗ 
farvede. De ere fortrinlige af Smag, dog temmelig 
melede, og ſprakke let ved Kogningen. De bære over⸗ 
flodigt. | 

5) Flojels Kartofler. Saaledes kaldede af deres 
Blade, fom paa den overſte Flade ere laadne og bløde 
at føle paa; omtrent ſom Fløjel. De ere hvide og vels 
ſmagende, men blive ikke faa ſtore, ſom den foregagende 
og fryſe lettere. 

6) Lange hvide. Denne Har glatte meget mork⸗ 
gronne Blade og fman fuldfommen hvide Blomſter. 
Roden har ingen røde Pletter indvendig. Den er meget 
frugtbar, velfmagende og dyrkes hyppigen hos og. Udens 

fytol er det den famme, fom har faaet Navn af Irlandſte 
hvide Kartofler. 

7) Store hvide med røde Pletter. Denne har 
en meget ſterk Stengel. Dens Blomſter ere førfi røde, 

fiden blive. de buntede. Indvendig har Roden nogle 
vøde Pletter. Den ſtal være overmaade frugtbar, og 
bruges i Engelland og Tyſtland iſer ſom Ovægfoder. 

Der er den bekjendt under Navn af Hovards Kartofler. 

3) Drue Kartofler. Ligne naſten aldeles den 
forrige. Den eneſte Forſtjel ffal være den bedre Smag 
hos diſſe. 

0) Nyreformige Kartofler. Under dette Navn 
har mai i Engelland flere Sorter, ſom roſes meget, men 

ere mig uübekjendte. De ſtulle dog nu dyrkes i Holſteen. 

10) Caftanie Kartofler. Stengel og Blade ere 
tyndere og finere end de ovriges og lysgren af Farve. 

Blomſtret er lidet og af en ſtjen himmelblag Farve, 
Rodknollerne ere beſtandig meget ſmaa, uregelmasſig 

runde og fun lidet frugtbare; de ere klare og næften 
gjen⸗ 
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giennemſtinnende, maar de ere kogte. Smagen er dderſt 
fortræffelig, og overgaaer alle de andre, ſom dyrkes 
hos os. 

11) Sorte Kartofler. Diſſes Figur er liig den 
forrige, hvorfra de udentvibvl nedſtamme. Skindet 
allene er ſortblaat, Kjødet hvidt. Blomſteret himmel; 

blaat. De blive meget ſildig modne, ere lidet frugt— 

bare, men af en ret behagelig Smag. Der giver ogſaa 
Afarter af diſſe. Jeg har fun feet dem dorkede i Koen, 
hos Præften Ar. Bredsdorf. Wrefen Wedel taler 
om en blaa Kartoffel med rodagtige Blomſter, ſom for⸗ 
modentlig ogſaa hører herhid. 

Diſſe Aſarter eve udentdibl de vigtigſte, ſom Hids 

indtil ere blevne bekjendte. Beſtrivelſen over dem er 
fanget fra iffe faa nøjagtig, fom den burde være, for 

beſtemt af funne fjende dem. Men dere vil altid blive 
et yderft vanffeligt om iffe umueligt Arbejde, da Afars 

terne lsbe faa nær i hinanden. Imidlertid haaber 

jeg dog, at denne ufuldſtendige Optegnelſe ſtal gjøre 
Landmanden opmærffom paa, at det ikke er ligegyldigt, 

hoilken  Kartoffelfort ban vælger, fære ham, at han 
Har et overmaade ſtort Antal at vælge iblandt og at fan: 

; bed af lægge tidligmodne Kartofler, ffal paa den Tid, naar 

Vinterens Forraad er forræret, og man almindeligen: 

plejer af være meeſt bloitet for Lebvnetsmidler, aldrig 

kunde mangle diffe. 

Alle de nu navnede Kartoffel Afarter anbefale fig 
mere eller mindre efter den Henſigt, man har med dem, 
og efter Stedet, hvor de ſtulle udäpſantes. Som Bord: 
frugt furde de ſmaag Caftanie - Kartoder have Fortrins 

net, ligeſom overalt de gule, fom ere fmaa og langag— 

tige, meeſt andefale fig hersii, Til Ovægfoder har man 

fundet de rode Sorter bedſt, fordi de ere meget frugts 

2den Del, g bare. 
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bare. Til at praparere Meel af o. f. v. anbefale De 
fiore hoidgule fig fortrinligen. 

Der gives vel ingen Jord, hvori Kartoflerne iffe 
ffulde kunne vore; men lang Erfaring har lært, at i en 
SMuldjord, fom er flærft blandet med Sand, give alle 
Afarterne den ſtorſte Afgrode og den behageligſte Smag. 
Kride⸗ og ſterk Leerjord give den mindſte Yfgrøde, men 
Kartoflerne (ifær de ſmaa Caſtanie-Kartofler) faae heri en 
ganffe behagelig Smag. J reen Flyveſand har mar 
ved Halmnftad i Sverige plantet Kartofler og havt en 
riig Hoſt. Med ſamme Følge ere de plantede i forraad⸗ 
nende Egelov, paa Sophienberg i Tang og hos or. Høegh 
i. Mofejord, naar den fuldkommen var udtørret. J 
god Sandjord Slive de fine og give et velſmagende Meel, 
i Damjord eller ſterk gisdet Ford blive de derimod flis 
mige og fane let en ubehagelig Smag. Overhovedet 

forlange Kartoflerne 10 til 12 Tommer løg eller dog bes 
arbejdet Jord; de hvide elffe den ikke for fugtig, de 
røde ikke for tør, og for ingeu af dem maa den være 
for feed. 

Efter Oekonomen Parmentiers fleeraarige Erfa⸗ 
ringer, bør af Sjødning forkaſtes, hvor man dyrker 
Kartofler til Bordfrugt, da Smagen uden Gjødning vor⸗ 
der bedre. En anden Sag er det, hvor man blot har 
Henſhn til Mongden. Da anſeer han det for rigtigſt 

Fun af lægge Gjodningen i det opgravede Hul eller & 5 
Plougfuren. Foruden den almindelige SGjødning af 
Creaturerne, bruge Engellenderne ogſaa: Gips, brændt 
Kalt, Mærgel, Soed, Traaſte og Sabeſyderaſte, Gar⸗ 

verlud, Bregner, Tang o. ſ. v. Efter den bersmse 
Doungé Forſog havde Hornſpaaner den fordeelagtigſte 
Virkning vaa Kartoflernes Frugtbarhed, ligeſom brænde 
Trakul efter Forſog af en anden Landmand. 

Diſſe 
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Diſſe Forſog ere dog neppe nogenſinde anſtillede 
med den Nojagtighed, af Man deraf ſtulde kunne ude 

drage aldeles ſikkre Reſultater. Saameget hav man 
Jært deraf, at man nu veed, at Kalk og Girs give Kar: 
toflerne en flet Smag, ligeſom og den friffe Gjodning. 
Derfor bruge mange førft at lægge Kartofler Aaret efter 
at Jorden er gjødet, eller og de bruge gammel Gied⸗ 
ning, ſom næften er fuldfommen forraadnet. J Gjod⸗ 
ning af Tang bliver Smagen meget god. 

Y alle Arter af Jord anfees 2 Plojninger af være 
tilſtrekkelige, for at frembringe det højefte Produkt af 

Kartofler. Vor erfarne Landmand, Præfin or. Hoegh, 
pløjer til Kartofler i Efteraaret, harver Jorden tidlig 
om Vaaren, og paafører nogen Gjødning, ſom ſtrax 
nedplojes Denne Maade foreſtrives ogfaa af flere ene 
gelſte Oekonomer. Naar Jorden da faaledes er tilbe— 

redt, lægger Hr. Hoegh Kartoflerne efter Ploven under 
hoer fredie Kure, og derte feer ſioſt i April eller forſt i 

Maj. Jorden bliver liggende uharvet, indtil Kartoffel— 

ſpiren begynder at Eyde igjennem Jorden, da harves 

den ſterkt baade paa langs og tvers, for af dræbe op— 

kommende Ufrud og losne Jorden, Saa rigtig og fints 
pel denne Fremgangsmaade nu er, faa indſeer man dog 

let, at deels de locale Omſtendigheder, Jordens Natur 

og Srørrelfe f. Ex./ deels Kartoffelerten, ſom man vil 

dyrke, og de Agerredſtaber, hvormed man er forfyner, 

kunne udfræve forſtjellige Fremgangsmaader. Cr man 
bekjendt med flere, da fan enhver ſelb vælge den Maade, 

der for. ham efter Omſtendighederne maatte være den 
bedſte. Jeg maa derfore fiden igjen tale lidet om denne 

Maͤterie. 

Egentligen gives der 5 Maader, paa hvilfe man 
fan formere Kartoflerne; nemlig ved at lægge hele Kar⸗ 

g 2 tofler 
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tofler, eller ved blot at lægge Dine, Kiim eller Sten 
gelſtud, eller ved at udſage Froet. 

Man har i lang Tid tviftet om, hvad der var fors 
deelagtigſt, enten at lægge Kartoflerne hele, eller at dele 

dem i flere Siykker, ſaaledes ar hvert beholde et eller 

fiere Hine. Ved de nyere Forſog af Engellænderen 
Joſeph Wimpey, ſynes Toiſten at være hævet. Han 
har nemlig ved igjentagne Erfaringer beviift, at Fors 
delen af af lægge overſtaarne Kartofler altid vil blive 40 
Procent. En vis Stræfning Jord beſaaet med overs 
ſtaarne Kartofler vil, hvor alting forreften er lige, frem⸗ 
bringe en ligeſaa rig Hoſt, fom en ligeſtor Strakning, 

beplantet med hele Kartofler, hvis Vægt var 40 Pro! 
cent ſtoͤrre. Dette er, beregner i det Store, af meget 
Vigtighed. EXidre Forføg af Schweitzerne Brunner 
og Kramer fede omtrent til det ſamme Reſultat. Ved 
Deres Forſsg er det ogſag afgjort, at der er ct betys 

deligt Tad ved at lægge de mindſte og flettefte Kar: 
tofler; en Feil, hvori mange deels af Uvidenhed, deels 
af Uforſigtighed gjøre fig ſtyldige om Vaaren, naar de 
om Binteren have folgt eller fortæret de, bedſte. Det ev 
kun den yderſte Grad af Mangel, naar man aldeles ſab⸗ 

ner Næring for Menneſter og Ovæg, der fan undffylde, 

at man udſtjerer Øjnene 4 til 5 Linier dybt, og lægger 
dem ſaaledes næften uden Kjod. Rigtig nok vindeg | 

firar omtrent de tre Fjerdedel: af hver Rodknol, men 
man taber uendelig mere ved Hoſten. Den Ende, hvor 
Rodknollen har været hæftet til Moderplanten, er den 

ſletteſte. Den midterfie og hderſte Del har flere og 
mere frugtdare Dine, Naar Kartoflen er flor, - bort 

ſtjerer man hint Stykke, ſom unyttigt, og deler Reſten 
i.3;6 Dele ſaaledes, at intet Øje beſtadiges med Kniven. 
Diſſe lægges nogle Dage i Luften, før de udplanseg, da 

de 
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de derved faae ligeſom en Skal og hindres fra at raadne 
i Jorden. 

Naar Kartoflerne før de ſtulle plantes have ſtudt 
Kiim, fan man borttage diſſe fra Rodknollerne og lægge 

flere af dem ſamlede i Jorden. De give undertiden 
gode Rodknoller, ere altid fordeefagtigere at lægge, end 

be blotte Øjne, og man Fan desuden med Fordeel lægge 
Rodknollen ſelb, hvoraf de ere tagne. 

Efterat Stenglerne have ſtudt 5 til 6 Tommer over 
Jorden, fan man bryde dem af tæt ved Kartoflen, og plante 
hvert Skud for fig i et Hul. Naar de i Begyndelfen bedak⸗ 
kes med lider Straa for Solen, faa frembringer enhver 
af dem 5 til 6 Rodknoller, og Planten, hvoraf Skud⸗ 
Det er taget, lider intet herved. Denne Methode faa 
ved indtræffendeDOmfiændigheder være af megen Nytte. 

Erfaring har lært, at den ſamme Sort Kartofler, 
ſom man beftandig bliver ved at fremelſte af Rodknoller, 

udarter let og taber fig, efter af være dyrket i nogle 

Yar, næften ved hver ny Generation, ſaavel it Smag 
ſom Frugtbarhed. For at raade Bod herpaa, og igjen 
flaffe fig en bedre Art, gives der et ſikkert Middel, nem— 
lig at udfaae Frøet, Man indfamler til den Ende Bar—⸗ 
rene af de bedſte Kartoffelarter, naar de ere blevne mods 
fie, og henlægger dem paa et tempereret Sted, hvor 
de kunne opnage den yderſte Grad af Modenhed og bes 

gynde at gaae i Gjæring. Saaſnart Saften i Bærrene 
har faaet en nogenlunde viinagtig Smag, preſſer man 

Dem itu med Hænderne, opløfer dem i Band, og ſier 

Kornene fra det Slimede, hvori de vare indhyllede. 
Herpaa tørres Froet i Luften og opbevares til Saaening. 

Naar man dyrfer Kartofler i det Smaa, være fig 
i Haver eller paa fman Lodder i Marken, da gjør man 

bedſt 
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bedſt i af grave Jorden med Spade. F en ſaadan vel 
tilberedt Jord, forudfat at den forreften er paſſende til 
Kartoffelavl, fan man vente 24 til 30 ja 40 Fold, naar 

intet Uhend indtræffer, hvorimod man ved den almin' 

delige Pløjningsmaade ikke bør gjere Regning paa mere 
end 16 til 30 Fold. Naar Kortofler faaledes i det 

Smaa flal lægges, Meer det paa følgende Maade: Man 
fager en Haveſnoer, udſpender den langs med den ene 
Men, en halo Alen ind paa Ageren fra Renen. Mer 

dens nu cen med en Spade opfafter et Hul lige ved 
Strikken, 1 Alen imellem hvert, kaſter en Medhjelper 

Kartoflen ned i Hullet. Jorden af det førfie Hul lægs 
ged tilfide, men ved alle de følgende tager han med Spas 
den i et Stik ſaamegen Jord op, at Hullet faner tilbor⸗ 
lig Dybde, og kaſter ſtrax derne Jord paa den ſidſt 
lagde Kartoffel. Naar en Rad ſaaledes er udlagt, flet» 

tes Snoren 1 Alfen længere hen, og man bliver ved med 
Triangellægning, d. e. af de nye Huller opkaſtes ligefor 

Midten af Hullerne i foregaaende Rad, hvorved enhver 
Kartoffel vinder mere Plads. 

Y der Store gaaer man letteſt frem, form ovenfor 
er ſagt Side 163; men den ringe Hoſt, fom man ved 

denne Fremgangsmaadeerholder, har ledet til andre Mes 
fhoder, der vel ere forbundne med flere Omſtæendigheder, 
men osſaa give ef rigere Udbytte. 

Yrfænderne og Skotlanderne betjene fig af en egen 
Maade, naar de ville drive gamle Enge, Overdrev eller 
Græsgange, med Kartofler. Meget tidlig om For⸗ 
aaret afdeler man Jorden med Ploven i Bede af eens 
Bride, hovorimellem bliver liggende upløjede Mellemrum. 
Efter Beſtaffenheden af Jorden dannes Breden af Bes 
dene, ſom almiudeligen bliver 4 til 5 God. Er der fun 
et tynde fag af frugtbar Jord ovenpan, faa gjores Be⸗ 

dene 
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dene ſmalle, fordi der ikke paa et ſaadent Sted fan ops 
graves faa megen god Jord af Mellemrummene, ſom 
behøves til at bedakke et brede Bed; i modſat Fald gjøs 
res Bedene bredere. Breden af Mellemrummet, ſom 

adſtiller Bedene, maa udgjøre noget mere end en tredie 

Feel af Bedets egen Brede. Naar dette nu faaledes 
er anlagt, faa opplejer man Bedene, og udſpreder Gjsd⸗ 
tingen i de pløjede Furer. Til af fætte Kartoflerne heri, 

bruger man Børn, fom efter Hjemaalet, ſaavidt muge 

ligt, lægger dem i lige Afſtand af omtrent 1 Fod. 
Naar Grønfoæren er afffaaren af det ſmalere Mellem⸗ 
rum, og ſonderſtukken med Spaden, faa kaſtes den paa 
de lagte Kartofler, og herovenpaa igjen et Spademaal 
af lss Muldjord, hvorved Kartoflerne da faae deres 

førte Bedækning. Det halve af hvert Bed tildekkes 
med Jord af det hosliggende Mellemrums halve Side. 
Naar Kartoflerne have ſtudt 2 Tommer i Vejret, faa 
kaſter man atter et Spademaal Ford ovenvaa, og haar 

de igjen have brudt nogle Tommer igjennem denne Bes 
dæfning, faa tildakkes de fidfte Gang, i det man op⸗ 
hakker Mellemgroften og paafafter al ben gode Ford. 
Naar man iftedet for Spade og Hakke betjener fig af 
en Plov uden Muldfjel, for at gjøre Jorden i Mellem— 

rummene los, da er denne Maade hoerfen langſom elleve 
beſperlig, og man far fiden fun at holde Jorden reen 
for Ukrud. J det andet Aar giver en ſaadan behandlet 
Ager den rigefte Frugt; thi Grønfoæren er nu forandres 
filen god Gjødning; man agter kun paa, at anlægge 
Mellemgroften der, hvor Beder var, og omvende, Jor⸗ 

den felv bliver ved det andet Aars Sartoffelapi yderſt 
beqbem til Dyrkning af Kornarter. 

Nogle afvige fra denne Methode deri, at de pløje 
Bedene faa tidligen, at Gronſparen fan ligge til Fors 

| £ 4 raad⸗ 
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raadnelſe i nogle Maaneder, før Kartoflerne ſettes. Ved 
denne Forretning har Arbejderen et Forfiæde bundet 
for fig, hvori han bærer Kartoflerne. Han ſtikker nu 

Spaden i Jorden, faa dybe fom Bladet er, trykker den 

forover, faa at der bliver en Aabning, hvori han lægger 

Kartoflen, træffer nu Spaden til fig igjen, hvorved 

Hullet bedekkes med Jord, Den Spade; fom man i 
Irland bruger Bertil, har fun ec Fodtrin til den højre 

Fod og er fun halsb faa bred, fom en almindelig Spade. 

Dens hele Længde er tre Alen, faa at Arbejderne ikke 

behove at bukke fig, og Bladet er faa langt, at det netop 

ganger faa dybt i Jorden, ſom Kartoflerne ſtulle ligge. 
Y er Bed af 5 Fods Brede gjør man 5 Rader.  Affans 

den imellem hverv Kartoffel i Raden bliser forſtjellig efter 

Arten, da nogle udbrede fig mere end andre, og fsas 
ledeg bliver den fra 1 til 3 God. Strax efter Planes 
ningen overharbes Bedet, og fiden bedakkes det med Jord 

af Mellemgrøoten, ligeſom tilforn er ſagt. Man bruger 
ogfaa ved denne Maade undertiden af ſprede Gjsdningen 
ovenpaa Kartoflerne, gte Dage efterat de ere lagte, hoil⸗ 
fer dog iffe er aft anbefale. Fo mere Jorden ved Plo⸗ 
ven er ſmulret og blandet med Gjedningen, deſto rigere 

bliver Hoſten. Ved at ſammenligne Fordelen af denne 

Methode med den ſadvanlige Plejning, har man fundet, 
at en Ager, behandlet paa hiin Maade, gav 951 Sfjep: 

per, og en anden af lige Størrelfe og Godbed, plojet og 

behandlet paa fædvanlig Maade, gav fun 302 Sfjepper. - 

| J Engelland felv er imidlertid denne Maade ikke 

meget i Brug. Derimod bruges Her den ſaakaldte Dril— 
plod. Efterat Jorden i Forvejen ev pløjet og harvet 

jevn, opkaſtes Furerne med en Plov, ſom har en dob— 
bel: Muldfſel, og naar de ere beſagede, blide de fuld— 

kommen tilfaftede, ved at lade Ploven kjore paa Midten 

af 
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af ethvert Mellemrum, hvorved da Jorden kaſtes hals 
til den ene og halb til den anden Side, Denne Plov 
rer imidlertid i forffjellige Egne af nogen forſt)ellig Ind— 
retning; men der lader fig neppe nogen hurtigere og 

begvemmere Maade udfinde, Paa nogle Sreder bruger 

man at tilfafte Jorden med ef Bradt, omtrent 2 Alen 
langt og 4 til 5 Tommer bredt, forſynet med er Skaft, 

fom paa en Rage, hvormed da Hullerne fyldeg uden at 
Kartoflerne beſtadiges. 

Man har endnu mange flere Maader, men da 
Summer her ikke tillader at anføre uden de vaſentligſte, 

ſtal jeg ved Slutningen heneife til nyere Skrivter, hvor 

Man vil finde De øvrige. " 

Naar man vil opelſte Kartofler af Froe, da blandes 
Dette med Sand og udſages i Begyndelfen af Maj, i 3 
Sommer dybe Furer, ſom anlægges i vel tilberedet Jord 
og med en Fods Afſtand imellem hver Fure. Froet be— 

dekkes vel med Jord, og naar Planterne have naaet 
nogle Tommer over Jorden, udplantes de, eller og man 
fader dem flaae, og borttager da de overfladige, faa at 

der bliver et Rum af 9 til 10 Tommer imellem hver. 
Da behandler man dem paa fædvanlig Maade, hoorom 

følger. J 3die Aar give de gode Frugter og holde fig 
almindeligen 0 $ til 10 Yar uden at udarte, 

Caafnart Kartoflerne Gave ſtudt Stengler af et 
Oovoarteers Højde, hyppes de. Dette ſteer i der SC maa 
med et Hyppejern, hvormed man forer Jorden imellem 
Raderne godt op mod Stenglen, og bortiager tillige 

Ukrudet; i det Sfore med en Hyppeolov, hvormed man 
Fjører van langs og tvers mellem Raderne, og font da 

opkaſter Mulden til begge Gider; eller i Bedene paa den 

Maade, fom ovenfor er ſogt. Almindeligen bor de hyp— 

pes (vende Gange, undertiden endog oftere efter Om— 
Ls ſtan⸗ 
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ſtendighederne. Naar man vil bruge Hyhppeploben, 
maa Afſtanden imellem Raderne i Forvejen ved Lægnins 

gen være afpaffet derefter,  Kartoflernes Hypning og 
Rensning er ogfaa alt, hvad man fra de lægges til de 
modnes har af gjore med dem. 

Kartoflernes Modenhed kjendes let derpaa, at 
Stenglerne blive gule og visne hen; fra den Tid af 
vore Rodknollene iffe mere, men faae flet Sfade, derfor 
de ikke frar optages. Man har flere Maader af optage 
Kartoflerne paa den fom i det Smaa lettet fan uds 
føreg er, af en Mand med en Greb graver under Plans 
fen og opløfter den, medens eu anden fagte træffer paa 

Toppen, Gvorved de flefte Rodknoller gjerne følge med; 
man opfamfer dem da faa reent ſom mueligt, og renſer 
dem fra Jord. J det Store er denne Methode for ſeen, 
og af en Tønde vilde i det mindſte en Skjeppe tabes 
i Arbejdsſlon. Man hav derfor en anden Methode, 
ſom befiaaer i en ſimpel Plob med Hjul, der er meget i 
Brug i Skotland. Naar Plovbkarlen forſt bar udtaget 

Langjernet og ſtillet Hjulet ſaaledes, at Spidſen af Plops 

fljæret er dybt nok ſenket for at gaae ind under Laget af 
Kartofierne, beghuder han ved en Ende, juſt midt under 
en Rad, og med en Kure kaſter den op paa Overfladen 
af Jorden. Et Par Børn følge efter Ploven og ſanke 

op, faa at Jorden af den ene Rad er renfet, før Plov⸗ 
karlen har endt en anden, Foruden det, af denne Maade 
er yderſt ſimpel, let og fordeelagtig for den følgende 
Hoſt, faa forſikkrer ogſaa Engelenderen Wimpey, 
hois Methode det er, at paa en Stræfning af en halv 

Tønde Land, hvor han gjorde Forſoget, var iffe faa 

meget fom en Kande Kartofler knuſt elſer beſkadiget. Man 
har ogſaa Plove, indrettede blot hertil, vor Skjcret 
er forandres til en Art 4grenet Gaffel, ſom fan files 

højt 
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hoit og labt; naar Gaflen da griber i Jorden, kaſtes 
Denne ved begge Muldfjelene tilſide. 

Det er et betydelige Tab for Karcoffelabſen i beg 
Hele, af de faa let udarte, det er: give mindre Rod» 

knoller, altſaa en ringe Høft, og blive af en flertere 

Smag. Dette fan imidlertid ved omhyggelig Omgang 

dermed for en ſtor Deel hindres. Hovedaarfagen linger 

ifær i Valget af Sattekartofler og deres Behandling. 

Et Forſog, ſom er lærerigt i denne Henſeende, maa jeg 
hidſæette: 

Man afmaalte 9 Stykker Jord af lige Godhed og 
Beliggenhed, ethvert paa 57 Obadratfod; diffe bleve for— 
fynede med Nummere, og hvert Stykke inddeelt til 16 
Huller. Heri lagde man nu Kartofler af allehgande 
Storrelſer, og vejede Frugten da den blev optagen af Jors 
Den, fom var ligedan behandlet for dem alle. 

Stykket No. 1 blev beplantet med udſtaarne Sars 
foffeløjne, tre i vere Hul; ved Optagningen fif man 
kun 3 Pund Kartofler. 

No. 2, lagt med de mindſte Kartofler, tre i vere 
Hul, gav 6 Pund. 

Mo. 3, meget ſtorre Kartofler, en i hoert Hul, 
gav 9 Pund, ) 

Mo: 4, lagt med ſtore overffaarne Kartofler, tre 
Stykker i hvert Hul, gav 16 Pund. 

Mo. 5, med hele Kartofler af Middelſtorrelſe, en 

i hvert Hul, gav 14 Pund. 

No. 6, lagt med runde røde Kartofler; en meget 
ſtor i Hvert Hul, gav 22 Pund. 

No. 7, med lange røde, to hele i hvert Hul; gas 
20 Pund, 

Ro, 
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No. 8, med blegrode, en i hvert Hul, gav 20 
Pund. 

Mo. 9; lagt med fange hvide tidlige, en i hvert 
Hul, gav 22 Pund. 

Efter dette Forſog forholdt den ſletteſte Sad fig 
til den bedſte, i Henſeende til Frugtbarhed, ſom 3 til 22. 
eller omtrent fom 1 til 7. For da faameget mueligt 

at undgaae Udartningen i denne Henſeende, behandle 
man Jorden omhyggelig, og vælge en god Art Kartofler, 
og deraf igjen de ſtorſte, ſom overſtjeres eller ſettes hele. 
Kor at vedligeholde den gode Art, maa man foruden 
Valg af Jord og Sadeart, fillige afvexle med Gættes 
kartoflerne, ikke afſtſere Toppen eller Bladene for tids 

ligt, aldrig optage Rodknollerne, før de ere fuldfommen 
modne, og aldrig plante gode og flette Arter imellem 
hinanden. 2 ; 

Sadfolgen ved Kartoffeldyrkningen er naturligviis 
forſtjellig efter Jordmonet. Hr. Høegh bruger Kars 
fofler til fjerde Halm i fit Sedeland og faner Byg efter 
dem. Andre anbefale iſer at fane Hor efter Kartofler. 
J Engelland og Skotland begynder man med Kartoflerne 
i Brakland, og faaer almindeligen Hvede derefter. Al 

Erfaring har afgjort, at Kartoflerne, ligeſom de fleſte 
Rodfrugter, ypperligen ſtjorne Jorden og gisre den mere 
ſtikket til at frembringe alle Slags Kornforter. Paa 
hvad Grund jeg troer, at Kartoflerne give Jorden mere 
Naring end de tage fra den, har jeg anført i Phyſiolo— 
gten Side 240, og kunde endnu beſtyrke Sætningen med 

flere Erfaringer, f. Er. af Hr. Kirkpatrik, ſom fjender 
tvende Stykker Land, hvoraf det ene har værer beplau— 
ret med Kartofler i 15 Mar, det andet i 23 Aar efter 
hinanden, uden nogen Aftagelſe i Frugtbarhed, hvilket 

ikke vilde være Tilfældet med Kornarterne. 

Naar 
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Naar Kartoflerne ere optagne, afſondres de beſkadi⸗ 
gede og de ovrige ſorteres, faa af man udvælger de ſtorſte 
og bedſte fil Sædefartofler, og lægger dem for fig felv. 
Det fommer nu an paa, af bevare denne ypperlige Frugt 
ſaaledes, af den fan blive til Nytte hele Vinteren igjen⸗ 
nem, uden at fryfe (hvorved den bliver aldeles uſpiſelig) 

og om mueligt art opbevare den fra een Hoſt til en 
ånden. De afmindeligfte Maader, høorved man bevas 
ger dem fra af fryfe, ere følgende: Man bringer den 

i tørre Sjeldere, Gedæffer dem der med Straa og tørt 
Cand eller med Abner; er Kjelderen fugtig, gjemmer 
man dem bedſt i ef Kanimer, og tildekker dem paa oven— 

nævnte Maade. Eller og de nedgraves i et Hul i Jor⸗ 
Den; Jordmonet maa da helſt være fandigt, og man 

beſtroer Gruben med tørt Straa, for Kartoflerne lægges 
ind. Tildælfes de nu her med Strana og Sand, og 
endeligen med ef godt Lag Ford, ſtulle de ikke letteligen 
fryfe. Borgeren Laſteyrie har iagttaget, at de, ſom 
vare halvanden til to Fod under Jorden, ſpirede 14 
Dage ſenere og meget føagere end de, fom fun vare bes 

dæekkede med É til 1 Fod Jord. Naar Hullet, hvori de 
nedlegges, er 4 Fod dybt, fan man være temmelig 

ſikker paa at bevare Kartoflerne faavel fra at fryfe, ſom 

fra at ſpire ſaaledes, af de derved ſtulde tabe i Smagen. 

Alligevel er denne Maade deels forbundet med 
Ulejlighed, deels pan mange Steder uanvendelig, og inde 

indtil 1794 Éjendte man intet almindelige Middel til af 

afvende denne Udebagelighed. Men paa ben Tid gjorde 

et Medlem i Landhuusholdningsſelſtabet i Paris, Sean 
Guillaume, Forſeg med of opbevare dem i flere Nar, 
ved at bringe dem i Form af Mel. Jeg kommer ſiden 
til at tale om hans Maade. Nok, af denne udentvibl 
bragte Borgeren Coſtel til i Aaret 1795 at udſinde en 

yderſt 
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tyderft ſimpel Methode, hvorved de kunne bevares hele 
fra den ene Haft til den anden. Commisſionen for Ager⸗ 
dyrkningen har ladet hang Methode bekjendtgjsre ſaa⸗ 

ledes: Man fætter Band pan Ilden, i hvad Slags Kar 

man vil; naar Vandet er i fuld Kog, nedfænfer man 
deri Kartoflerne, fom maae ligge i en leſtflettet Kurv 
effer et Net; ſaaſnart Bandet flaaer over Dem, tager 
man efter nogle Sekunders Forlsb Kurven op og hælder 
Kartoflerne vaa Gulvet: Man vedligeholder Ilden, og 
ſaaſnart Vandet begynder igjen at koge, kommes ans 

bre Kartofler dert paa ſamme Maade, og fortfarer 
man hermed, faalænge man har Kartofler, fom man one 
ffer af bevare lenge. Saaſnart denne Overation er 
endt, udſattes Kartoflerne for Solen og for ſterk Træf, 
faa ar de kunne tørres i en Haft. Siden giemmes de 

paa et luftigt Sted, Hvor de kunne fries fra Fugtighed; 

De røres ofte om med en Træffov!, holdes beſtandig vel 

udbredte, uden af være dyngede paa hinanden, og finte 
tes ofte fra et til andet Sted. Coſtel fremviſte i 

” Slutningen af April Kartofler, ſom 60 Dage forhen 

vare behandlede paa denne Maade, Diſſe Kartofler 

vare aldeles friffe og havde beholdt deres behagelige 

Smag. Da nogle imidlertid have fundet denne Maade 

forbunden med alt for megen Ulejlighed, faa har Bladet 

Le Cultivateur givet Efterretning om en endnu ſimplere 

Behandling, der ſtal være tilfræftellg for at bevare 

Kartofler fra een Haft til en anden: Man lægger Kar⸗ 
toflerne paa et tort Gulb, udfatte for Soel og Luft, 

De tabe herved deres Spirekraft, deres Huud bliver 
rynket, og ſaaledes lægges de hin og holde fia fuldkom— 

men godt. Dette er grundet paa den Erfaring, af 
naar man, ved at lægge Kartofler, lader hendelfeviig 

en og anden blive liggende utildekket i en Fure, indtor⸗ 

res de paa Overfladen, blive rynkede og holde fig til 
næfte 
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neſte Hoſt. Den ældre Methode, at ffræde dem, ffjære 
dem i Sfiver og ſaaledes tørre dem i en Don, har 
den Ubehagelighed til Følge, ar de tabe deres gode Smag, 

blive æfle og vamle, faa at felo Creaturene neppe ville 

de dem i den Tilſtand. 

Saameget om Kulturen og Opbevaringen af Kars 
foflerne. Jeg gaaer nu over til deres Andendelſe i Oe⸗ 
konomien. 

Den betydeligen udſtrakte oekonomiſte Nytte, ſom 
Kartoflerne yde, burde vel være Opmuntring nok til at 
dyrke dem, om de end ikke gav faa rigt Udbytte. Hvor 

eget de end nu ere udbredte, fan regner man dog, af 

ide ved at dyrfe dem er 6 til 10 Gange ftarre, end 

af nogen bekjendt Kornart, Men dette tilſideſat, faa 
behøver man fun at agte paa den Lethed, hvormed de 

formeres, den Frodighed, hvormed de trives næften i 
alle Jordarter, den fjeldne Misbext, fom finder Sted 
hos Dem, og den vigtige Egenſtab, at de ikke let tage 
Skade af Vejrliget eller fordærves af Utej, følgeligen 
altid kunde forebhygge Hungersnod — for af finde, af 

de ere et blandt de ſterſte Goder, ſom Naturen ſtjenkede 

Menneſtene; altſaa en Frugt, hvis Dyrkning altid vil 
være af pderſte Vigtighed. 

Som Fodemiddel for Menneſtet have Kartoflerne 
nu faa længe værer kjendte og brugte, at man ſtulde troe 

Erfaringen forfængft maatte have afgjort, cm de hertil 
vare nyttige eder ſtadelige. Alligevel læfer og hører 
man herom de ſtarſte Modfigelfer. Aarſagen er let at 
forklare: De uffyldigfte Ting kunne ved urigtig Brug 
ofte vorde ſtadelige. Kjender man nu ikke Tingens Rar 

fur, faa beſtylder man blinds Sen Tingen for dén Fejl, 
ſom 
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ſom egentligen kun ligger hos ham, der urigtigen brugte 
den. Dette funde ſaameget lettere blive Tilfældet med 

Kartoflerne, da man indtil de ſenere Cider ikke har fjende: 
deres Beftanddele. Mu veed man efier Forſog anſtille⸗ 

de af Doctor Pearſon, at af 100 Dele rage og ſtrallede 
Kartofler ere de 6GY til 72 Dele Band, de ovrige 28 tif 

32 Dele Mel. Et Pund Kartofler Gar ſaaledes oms. 
trent 24 til 25 od Vand, og de 7 til 8 Lod, fom er faſt 

Subſtans, efterlader ved Deſtillation neppe & Lod af 
et jordagtigt Produkt. Den Mistanke, af Kartoflerne 
ſtulde være uſordojeligere end andre Meelfrugter, er ſaa⸗ 

ledes uden Grund. Derimod indſeer man heraf, hvor⸗ 
for der af hele Kartofler behøves omtrent 4-5 Gange 
ſaameget til Mattelſe og Rering, fom enten af Kartofe 

felmeel eller andre Meelſorter. Af den ſaakaldte Gallert 
(Gluten) indeholder Kartoffelmelet yderſt lidet (efter 
mine egne Forſog omtrent 2 Gran af 1000); men da 
jeg andenſteds har beviif, at Gallerten ikke, fom man 
hidindtil troede, udgjør det egentlig Nærende i Melet, 
faa fan man naturligvis iffe beregne Kartoflernes næs 

vende Egenffab efter Mængden af den indeholdte Gal⸗ 

lert. Den ftørfte Deel af Melet udgjer det ſaakaldte 
Sattemeel (Amylum) og den ovrige Deel ev en naſten 
uoploſelig Sliim. 

Den almindeligſte Maade, hvorpaa Kartoflerne 
hidindtil anvendtes ti Føde for Menneſter, var. ar koge 

Dem hele, og da føife dem med Smør, Weber og Saft, 
eller Seninen. Ligeſom det her kommer meger i Betragt: 
ning, hovilken Gort man bruger, ſaaledes har ogſaa 

Maaden at foge dem van betydelig Indflydelfe paa deres 
meer eller mindre behagelige Smag. Efterat have fore 
ſegt næften alle anbefalede Methoder, mage jeg give den 
Maade: at foge bem i Vanddampe, Fortrinnet. Man 

: bar 
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har hertil et eget Apparat; men ved et ſimpelt Dorſlag, 
ſom ſettes ned i en Gryde over det fovende Vand og 

tildakkes, udretter man der famme. De blive herved 

faftere og mindre dandede. For af befordre ſamme 
Henſigt bruger man ogſaa at ffrælle dem og henfætte dem 
i et Kar over en fagte Flid, for de foged. Efter min 

Erfaring opnaaes dog Henſigten bedre, naar man, efterat 
de ere fogte, gyder Bandet af, beſtroer dem med lidet 

Galt og da henfætter dem i fort Tid igjen over Ilden. 

Ut de ved af tabe en Deel af Bander virkeligen blive 
mere ſmagfulde, beviſes nokſom ved at fiege dem i hede 
Emmer. 

Under em erfaren Kjegemeſters Haand kunne Kars 

foflerne modtage tuſinde SÉiffelfr; ſnart fætter hen 
Dem frem fom Salar, ſnart fom Kage; nu laver hau 

en Suppe deraf, nu en Poſtey. Det er befjendt, at 
Frankeren Parmentier gav et Gjaſtebud, hoor alle Rete 
ter, ſaavelſom Brødet og Caffeen, vare tillavede af Kar— 

fofler. Her, hoor jeg maa indffrænfe mig til blot af 

berere Deres Vigtighed i Defonomien, fan det ikke være 
Sted til videre af omtale de Tillavninger, Der allene 

kunne anſees ſom Lakkerheder. Blandt ſaadanne Retter 

af Kartofler derimod, ſom give en fund, nærende og 
velfmagende Fade, der aftid kan ſpiſes af enhver med 

Fornsjelſe, og i Dyrtid fiffre den Fattige for Hunger, 
fortjener den Rumfordſte Suppe fornemmelig at nev⸗ 
nes, Avoraf den beſtager og hvorledes den tillaves, 
har jeg beſtrevet i Bibliothek for Phyſik og Oekonomie 

7de Hefte 1798, og i Handels- og Induſtrietidenden 
No. 12, 1799, Hvortil jeg her maa henviſe Læferen — 
Dernæft Kartoffelbrøder, hvilfer tillaves af kogte Kar⸗ 
tofler, ſom ſtrelles og knuſes under en Trabalſe. Dejen, 

fom heraf faaes, blandes med Rugreller ander Meel og 
2den Der, M behand⸗ 

— 
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behandles ba ſom ſadvanligt, med den Forſtjel, at DOS 
men, hovori det bages, bor være mindre heed. Men da 

man baade til ben Rumfordſte Suppe og til Brødet 
med Fordeel fan betjene fig af det ſtjonne Kartoffelmeel, 
og denne Opfindelſe desuden er temmelig nye, faa bør 
jeg tale noget omftændeligere herom. 

JOttenſen nær ved Altona har Hr. Miſſel og Reb: 
intereſſentere nyligen indrettet en Fabrike, ſom produ⸗ 

cerer dette Meel i det Store. Da man ved mangfol⸗ 
dige Forſeg har befundet, at der med 1 Pund Meel ude 

rettes netoy det ſamme, ſom med ro Pund.shele Kartos 
fler, faa vil man iffe finde den Priis af 14 Stilling for 
Vundet af være for høj, Imidlertid fan man, ved ſelb 
at tilberede dette Meel, have det for ringere Priis. Jeg 
ſkal her ſremſette et Par ſimple Maader af udrette dette 
paa, fom enhver fan anvende. Man foger Kartoflerne 
i Damp, ved ten. flor Kjedel med nogle Tommer Vand 

at medfætte en lssflettet Bidiefuro, faaledes, at den ikke 

fherører Vandet, og forfyner den med Strikker, for at 
funne træffe den op, naar man vil, Efter omtrent 30 
Minuters Kogning tages Kartoflerne op, Skindet afs 
pilles og de kauſes under en Valſe eller Tromle af Érg. 
Mu lægges de 2-3 Kingre tyfe paa tætte Vidiemaatter 

eller Kurve, fom rundt om far en opftaaende Kant. 

Diſſe fættes nu ind i en Bageroon, der iffe maa være 

hedere, end den almindelig er, naar Brødet tages ud. 
Obnen tillukkes ikke ganſte, at Dampene funne have 
Plads til af gasge bort. Naar Dampen ophserer og 

Kartoflerne. give en knirkende Lyd imellem Fingrene, 
tages de ud af Donen; faafnart de ere Åfjelede, fyides 
de van Sekke, fom fættes pan et tsrt Sted. — Naar 
man har et paffende Forraad, kunne de nu males til 

Meel paa en almindelig Molle. 

Iſtedet 
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Iſtedet for at koge dem i Dampe anbefaler Bor⸗ 
geren Laſteyrie at udblsde dem i folde Vand enten hele 
eller ſtrallede og ffaarne i Skiver. Karret foldes hafst 
med Kartofler og halvt med Vand. De 2-3 førfte 

Dage gydes dagligen tvende Gange friſt Vand paa, 
hvilket ſiden kan undlades, naar der ikke ſatter ſig en 

Art Skum paa Bandet, eller der ikke lugter ſuurt. En 

Tomme ovenfor Karrets Bund anbringes en Haue, for 
derigjennem af udtappe Podſten. Denne Blødning ved— 

varer 6: 10 Dage efter Stedets Temperatur og efter— 
fom man ofte fornyiv Vandet." Tegnet paa at de ſtulle 
tages ud af Bandet er, af de føle fig ſom en Dej, naar 
De gnides imellem Fingrene. Saaſnart de ere udtagne, 

preſſes de ſtrax, for af udtrykke den Vadſte, de indes 
"Fjolde, Haves ingen ordentlig Preſſe, kunne de preſſes i 
grovt Linnedtøj, ſaaledes fom man f. Ex. preſſer Ribsfafe. 

De torres nu enten ved af udfærtes for Luft og Soel 
efier & en Bageroen, ſom ikke er for heed. Jo hutti— 

gere de tørres, deſto hvidere bliver Melet, fom man 

nu erholder, naar de males og ſigtes. 

Dette Meel, fom intet har tabt af Kartoflernes 
naturlige Smag, befidder tillige den meget vigtige Egen— 
flad, af det iffe gaaer i SGjæring, og fan derfor bevares 
friſt i flere Aar. Det fan ſaaledes altid ſikkre for Hun— 
gersnsd, og de Søefarende ſtulle, ved af forſyne fig here 

med, aldrig være udfafte for, ved fordervet Previant 

at paadrage fig Sygdomine, eller aldeles at lide Hunger; 
De fleſte Retter, ſom kunne laves af Kartofler, fane en 
finere Smag og et ſtſonnere Udſeende, naar man bruger 
Melet, hvoraf S Deel almindeligen vil være nok imod 

hele Kartofler. Hvorledes man med Tilfætning af Ove: 

Demeel, Rugmeel o. ſ. v. tillaver af Kartoffelmelet et 
fortræffeligt Slags Brød, derom har jeg givet Efterret 
i KNN "a ning 
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ning i Phyſikalſt oekonomiſt Bibliothek for. October 

1795. 

For at bringe Kartoflerne i Form af Gryn, har 

Grenet indrettet en egen Maffine, J denne Tilſtand 
have de, ligefom Melet, det Fortrin, at de uden af 
forderves kunne opbevares t flere Aar, at de let kunne 

transporteres fra Sted til Sted, og endeligen optage 
meget mindre Rum end hele Kartofler. En Tegning 
af denne Maffine tilligemed Beffrivelfen over Krems 

gangsmaaden dermed, har jeg givet i Phyſikalſt oekono—⸗ 

miſt Bibliothek for April 1797. 

J de fenere Tider har man ogſaa med Fordeel bes 
nyttet fig af Kartofler til Stivelfe og Pudder. J Hol: 
Jand blandes det finefte Meel mellem Vor, hoilken Blan⸗ 
ding giver meget flartbrændende Lys, ſom ikke ofe, og 
ingen Plet efterlader, naar noget deraf falder raa Klæs 

derne. Af Kartoflerne felv fan ogſaa deftilleres Bran—⸗ 
deviin, ſom ved rigtig: Behandling kommer Korndrændes 
vinet temmelig nar i Godhed og fan leveres for lettere 

Priis. Øl eg Eddike, fom man ogſaa har prøvet af 
tillave heraf, ere af mindre Værd. 

Alle Huusdyr æde Kartoflerne med flørre eller 
mindre Begjerligded. Mangfoldige Erfaringer have bes 
fræftet, at det ev en fund og nærende Fode for Creatus 
rene, naar man holder Maade dermed, vaffer Kartofs 
lerne vel rene og giver dem afvexlende med andet Foder. 

De fogte Kartofler fEulle give mere Føde og være mere 
nærende end de rage, faa at Omkoſtningerne ved Kog 
ningen erfaltes ved den mindre QOvantitet, ſom heraf 
behobes. Mange bruge af ſtawmpe faavel range ſom fogte 

Kar⸗ 
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Kartofler til en Dej eller Velling, eller dog at ſtjere dem 
i Stykker, før de fodre dermed, 

Mængden, ſom udfordres, beſtemmes efter Krea— 

furets Art, Race og Alder. En Staldſtud ſtal trives 
godt med 2 Skjeoper Kartofler daglig, blandet med Hoe 

eller ander Foder. Koerne behøve fun de 3 Dele eller 
vel endog fun den halbe Deel, naar der tillige fodres 
med Hoe eller Hakkelſe. En flørre Mængde fan under⸗ 

fiden foraarfage Trommefyge. En almindelig Befteme 

melfe heraf er umuelig, da man faavel maa have Hen⸗ 
fon paa Creaturets Race, ſom paa Karctoffelafarten. 
Heſte fødes ogſaa godt med Kartofler, ſom giveg dem 

fogte i Forening med Klid og lidet Salt, — J Engelland 
koges de til dette Brug i Vanddampe i dertil indrettede 

Apparater (See voeconomiffe Annaler 2 &. 1 Hefte). 

Med den halve Deel af det fædvanlige Hoe og Havre 
regner man 10 Pund Kartofler dagligen at være nok for 

et War Heſte. Geder, men ifær Faar, befinde fig og⸗ 
faa vel ved denne Nering; man regner 1 Pund Åse og 
3 Pund Kartofler daglig for et fuldvoxent Faar. Men 

for. intet Dyr ſynes de grovere Kartoffelarter mere pass 
fende end for Svinet, ſom ogſaa fluger dem med Graae 
Dighed og trives godt derefter, De ſtulle hurtigt fedes, 
naar Kartoflerne i Begyndelſen gives dem raae, fiden 
fogte, og tilfidft med Tilfætning af noget Korn. De 
fom have fodret Køer og Sinde allene med Kartofler, 
gjare den Beregning, at de ſtulle have forbrugt Græs 
af otte Gange mere Land, for dermed at udrette det 
ſamme. Keernes Melk ſtal ved Kartoffelfoden meget 
formeres; det ſamme ſtal være Tilfeldet med Ammerne, 

derſom man kan troe Jagttagelſerne. Ved at koge Kar⸗ 
teflerne i Vanddampe, fan man bruge forſtjellige Appa⸗— 

rater. Henſigten med dem alle er at holde Dampen 
M 3 faa 
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faa meget mueligt ſamlet omkring Kartoflerne. Engel⸗ 
lænderen Crook koger daglig 25 Sakke Kartofler til fine 
Kreature. Kogningen feer hos ham i Trakaſſer, ſom 
ſtaage ovenvan Kobberkjedler. Med den ovennævnte 
Ovantitet føder han et Døgn igjennem 47 Stude, 35 
Koer og; Ovier, 6 Aaréfalve, 3 Rideheſte, 12 andre 
Heſte og 30 Sviin. Til Studene blander han Kartof⸗ 

lerne enten med Klid, Maſt, Byg⸗ eller Bonnemeel, 
Oliekager, Hakkelſe eller Hse; 3 Maaneder er nok til 
at føde en Stud. Til Køerne blandes de med Hakkelſe, 
til Rideheftene med Klid uden Hoe, og til Vognheſtene 
med Hakkelſe. Soinene faae dem uden Tilſetning. 

Enten man fodrer med raae eller kogte Kartofler, bør de 
i Forvejen vaſtes rene, hvilket ſteer bedſt idet man oms 

drejer Dem i en af runde Stokke ſammenſat Cylinder, 
ſom gaaer i et Kar med Vand, formedelſt en horiſon— 
tal igjennem Cylinderen gagende Axel, der er forſynet 
med et Haandgreb. 

Blade og Stengler nydes ikke med Lyft af noger 
Huusdyr uden af Faaret; dog ere de efter anftillede For⸗ 
ſog aldeles uffadelige for alle Huusdyr, og hvor man 

bruger Staldfodring, kunde man vel anvende dem mel⸗ 
Fem be obrige Foderurter. Fjederkræe, f. Er. Kalkuner, 
kunne ſtoppes med kogte Kartofler, iſtedet for Meel af 

Korn. Bierne føge Blomſterne af denne Plante. 

Kartoflerne ere underkaſtede forſtjellige Sygdomme, 
hborhen man ogfaa regner den Forandring, ſom fores 
gaae hos Bladene, naar Kartoflerne, formedelſt Kulturen, 
udarte. Man finder da Bladene almindeligen af blive 
morkbrune eller buntede med gule Pletter og overalt Fru: 
fede, Foraudring af Gærtefarfofler eller noe Udfaaes 
ning af Froe, er det enefte Middel herimod. En anden 
Sygdom, Curl, beſtaaer i, at Rodknollerne fane en 

: Å egen 
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egen hvid Farve, blive isrre og ildeſnagende, og af der 
fremkommer mørfere Pletter, ſom efterhaanden udhules 
ligeſom af Kræft. Diſſe Tilfælde troer man at hidrere 
fra et endnu ubeſtemt Inſekt, hvilket ved Jordens Gjede 
ning og Kartoflernes Kultur hyppigen avles, 

Udfsrligere Uaderretning om mere herhidharende, 
gives i følgende Skrivter: Phyſikalſtoekonomiſt Biblio— 
thek Maj 1794, October 1795, Fan. og Rov. 1796, 

Apr., Sept., Ocibr. 1797, iſte Hefte 1798. Oeko⸗ 
nomiſte Annaler 2 B. iſte og 3die Hefte. Abhandlung 

uͤber die Kultur und oekonomiſche Eigenſchaften der Erd— 
aͤpfel, von Parmentier, Augsburg 1795. Defonos 
miſch⸗ praktiſcher Unterricht uͤber den vortheilhafteſten 

Anbau und die beſte Benuzzung der Kartofflen. Leipzig 
1787. Oekonomiſche Hefte Febr. und Marts 1793. 

Neues polhtechniſches Magasin 2 B. Winterthur 1798. 
Samling af Hushäuls od andre Roͤn 3 od 4 Schcket. 
Stockholm 1795. Letters and Papers on agricultu- 
re &c. addreſſed to the Bath and Weft of England 
fociety Vol. g. &e. 

zate Glægt: Korsved (Rhamnus), 

Slægtmærfe: Bageret 4-5kloftet, med ligeſaamange 
ſmaa Sfæl mellem dets Flige. Kronen mang⸗ 
ler, Frugten et 2-4kamret Bær, 

iſte Art: Vrietorn Korsved (R. catharticus L.) 

Artm. Grenene ende fig med en Torn. Blomſter⸗ 
ne 4kisftede, tveboe, ſſelden fleerboe. Stovnaalene 

ofte fun 4. Bladene ægdannede. Fl, Dan, Tab. 850. 

D. Korébærtorn, Vrietorn, Vigretorn, Vriebéerstorn, 

Hjortetorn, Jutelbert orn. Tornet Vrietorn, Hornemann. 

M 4 Ikke 
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Ikke meget almindelig i Skove og Krat, paa Gjerder 

o. ſ. v. 

Blomſtrer i Maj og Juni. 

Udféri, Beſtr. Buſten hav en alat, morkbrun Bark, 

opnaaer en Hojde af 3 til 10 Fod, og Stammen 5 til 6 Tom— 

mer i Gjennemſnit. Vedet er faſt og af en guul Farve. 

Grenenes Skud ende fig med en ſpids Torn; de nederſte 

Grene ftaae ajerne hinanden ſaaledes modfatte, at de danne et 

Korg, hvoraf dens Navn. Bladene nervede, fiint takkede, 

ftilfede, glatte. Blomſterne have et blegguult 4kloftet 

Bæger og fidde flere tilfammen, hvor man paa Hantræetne 

finder enkelte tvekjonnede Blomſter, ere diffe dog ſom ofteſt 

golde. Arret 5⸗4kloftet. Barret ſort, 4 fjeldenjs kamret 

med ligeſaamange Froe. 

Anmarkn. En Tegning af denne BUÆ findes i Reitter 

und Abel Abbild. Tab, 39. 3 Duham, Arb, Tom. 2; Tab. 
so: Fl, Reffica Tab, 61. 

Egen. og Brug. Korsdeden elffer god tør 
Ford, og forplantes let ved Froe, ſom ſaaes om Ho⸗ 
fien. J fit 20de Har har den opnaaet fin flørfe Fuldkom⸗ 
menhed. Den anbefaler fig til Hekker og Gjarder. 

Moden, fom er meget ſmuk, tjener til indlagt Ar⸗ 
bejde. Vedet af de ældre Stammer er ſejt, haardt, 
guulladent, ſpiller noget i det røde, og modtager en god 
Politur. Det yngre Ved er blegguult. Det bruges til 
fiint Drejerarbejde, til Stokkeknapper, Pibehoveder, 
Tangenter paa Claverer o. f. v. Haandſtokkene, ſom 
forarbejdes heraf, faae deres Farve, naar de kaſtes i 
Kalk i det Hjeblik, da den ledſtes. Vedet giver des— 
uden et godt Brænde. Med den frife Baft farve Bøn. 

derne ; Syorge gunlt og med Barken farves i Gothland 
bruunt, 
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bruunt, ved at torre den mod Solen, koge det indtor⸗ 
rede i Band og træffe Vadmel igjennem dette Afkog. 

Naar — Bark macereres og koges i en ſoag 
Lud, giver den en guul Farve, ſom bruges i Cattun— 
trykkerierne. 

Bladene, ſom Huusdyrene, Svinet undtagen, 
gjerne æde,. ſtulle være urindrivende, og formere Mel—⸗ 
ken hos Koer. 

Bærrene have en ubehagelig bitter Smag, blive 
længe fiddende paa Træer og tjene Fuglene til Føde; 
hvorfor man og benytter fig af dem ſom Lokkemad for 
Kramsfugle og audre. En Sirup, fom laves af Bær: 
vene, ſtal bave en afførende Virkning, og gives af nogle 

Læger til ſpede Børn, Hvortil den dog neppe turde ans 

befales, da den foraarfager Tarmevrid. J Vandſot 
roſes den og af flere, dog bør den bruges med Korfigs 

tighed. Bærrene ſtulle have diffe afførende Egenſtaber til⸗ 
fælles med Baſten, der tillige Kal foraarfage Brakning. 
Paa Dyrene er Bærrenes Virkning overmande lider eller 
ingen. - Profeffor Viborg anfillede paa Veterinarſto⸗ 
len. folgende Forſeg: En gammel Hoppe fik 1 Pund 

modne Bær, knuſede og blandede med Klid. Herefter 
ſporedes aldeles ingen Virkning, En zaarig Bede fif 
9 Lod, en 3 Aaré Griis 8 Lod og en liden Hund 4 Lod 
af Bærrene, uden af man funne fpore den mindfte Birds 
ning derefter hos diſſe Dyr. 

Under Navn af Saftgron tillaves i Frankerig af 
de modne Gær en gron Farve, fom bruges af Miniatur— 
malere, og desuden fil at farve Læder og Moviir. Ber— 

rene ſtodes hertil en Steenmorter, fættes hen i 2 Dage 
og udpreſſes igjennem Linned; denne Saft preſſes atter 
igjennem Flanel, og aſdampes ved fagte Ild under bes 
ſtandig Omroren i en Kobberkjedel, til den opnaaer TvÉ 

M 5 kel⸗ 
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kelſen af en Honning, hvorpaa man kilſakter ſtodt Al⸗ 
lun og fader det ved Varmen indtørreg. Kor at gjøre 
Farven endnu ffjønnere, oploſes den fortykl Saft 

atter i Vand, preſſes igjennem og tørres vaa nye. Den 
taber herved fin ſmudſige grenne Farve og bliver meget 
ſtjsn. 

De tørrede Bær farve meget let, og jo mere 
mork man vil have den gule Farve, defto flere maa man 
tage dertil, hvorved man fan bringe Farven til af nævs 
me fig orange, Denne gule Farve bliver meget ſtjon, 
naar man foger de knuſede Bær med. reent Vand, og 
blander dertil Biinfeen og Tin opleft i Kongevand. 
Denne Farve bruges fornemmeligen til at farøe det Læs 
Der, fom man falder Saffian.  Aollænderne danne em 
Maſſe af Kride og Mergel, farve denne med diſſe Bær, 
fom de koge med Allun i Vand; Heraf gjøre de fmaa 
Stengler, ſom tørres mod Solen og gage i. Handelen 
under Navn af: Stil de Graine, De bruges til Olie⸗ 

farver. Hochheimer har ogſaa tilberedt en guul Lak 
af diſſe Ber. See hans Farbenlehre II Th. 4 S. 

Rensdyrene æde gjerne Bladene. Geder, Faar og" 
Heſte ville ogſaa æde dem; derimod vrages de af Koen: 

2den Art: Torſte Korsved (R. Frangula L.). 

Artm. Uden Torne, med gvefjønnede eenhunnede 

Blomſter og heelrandede Blade. Fl. Dan, Tab, 278. 

D. Tørftetræ, Tyftetræ, Spregner. Utornet Vrietorn, 

Sornemann. 

Ikke ſjelden i Skove og Lunde pan ſkyggefulde, fugtige 

Steder. F. Er. i en Lund ved Ramloſe, i Deboras Gang i 

Eenrums Have, ved Frederiksdahl, i Helligdommen i Roe 

Sogn paa Bornholm o. fl. St. 

Blom⸗ 



gemhannede; 18% 

Blomſtrer i Maj og Juni. 

Udfør, Beſtr. Buſken fra ro til 12 Fod bøj. 

Barken aſkegraa eller bruun med lyſere Pletter. BD ar 

ſten guulſ. Bladene” ovale, nervede, afverlende, heelran⸗ 

dede, glatte. Baegeret sfliget, hvidt. De ſortladne 

Stovknoppe indhylles af de hvide Skel. Arret udſtaa⸗ 

tet. Barret kugledannet, glat, ſaftfuldt, i Begyndelſen 

rødt, ſiden fort, 2-5 ſſelden 3kamret med tynde Sfillevægge, 

ſom forfvinde, naar Bærret er modent. Frøene 2 i hvert 

Bær, rodladne. . 

Anmarkn. En Tegning heraf findes i Reitter sink 
Abel Abbild. Tab. 55. J Sowerby Eng, bot, Tab. 250. 

Gærtner har en Figur af Frugten Tab, 106, 

Egen. og Brug. Vedet har en ſmuk lysrod 
Farve og bruges derfor til indlagt Arbejde, dog bliver 
det med Tiden mørkere, Skomagerne bruge der til Plok—⸗ 

fer, Et vigtigt Edukt af Vedet er dets Kul, da diſſe 
foretrekkes alle andre til Krudt. 

Baſten har en behagelig Bitter, ſammenſnerpende 

Smag og farver Spyttet guult, naar den tygges. Et 
Afkog af 2 til 4 Ovintin i PI ſtal virke ſom et afferende 

Middel og felv undertiden foraarfage Brekning. Et 
Afkog af én Haandfuld Bark til 13 Por Melt er efter 
nyere Forſog et fortræffelige Middel mod Fnat og Stab. 

Efter Forføg af Buchholz modftaaer Barken Forraads 
nelfe i ligefaa føj Grad ſom Chinabarken. 

Med Bærrene har Dambourney anſtillet mange 
Farbeforſog, hvoraf jeg her fremfætter de vigtigſte: 

Grønne Bær, knuſte og kogte i Wand, gave en lysguul 
Suppe, og den. Uld, ſom var tilbereder med Vismuth, 
fie heri en glindfende jen og beſtandig Farve. De 

modne knuſte Bær kogte i Vand gave en Suppe, hvis 
Farbe 
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Farve var imellem blaa, violet og purpur; Uld erholdt 

heri en graalig Farve, ſom ſpillede i det blas, liig blaae 
Blommer. Satte han til denne Suppe noget Salpe—⸗ 

fer, faa blev Ulden mere blaa, men ved Tilfætning af 
Eddike tabre der Blaa fig, og Farven blev violet, Hvidt 

Føj, fom han farvede heri, blev violetblaa, og Farven 
beſtandig. Tinoplssning forandrede den blaa Farve til 
en uægte grøn. Suppen af de, i foldet Vand knuſte, 
modne Bær, fom efter 8 Dages Forlob var gaaet over 
i en viinagtig Sjæring, "blev kogt en halvb Time; heri 
antog den med Vismuth tilderedte Uld en, færdeles beha— 

gelig grøn Farve, ſom Saade udholdt Ørsven af Lud og 
Eddike. Ved at fætte Blyſukker til Suppen, blev Far⸗ 

ven endnu mere levende. Dambourney falder denne 

Farve naturligt Gront. 

Jeg har feet Bønderne i — hvilket ogſaa 
Linne beretter, at koge uldent Garn i Birkelsb, hvoraf 
Det" fik en ſtidenguul Farve. — Det famme Garn blev 

atter, efrerat det var tørrer, lagt ten Suppe af diſſe 

Bær, og erholdt derved en vet god grøn Farve. Siffers 
ſtrom beretter ogfaa, at man i Sverige bruger at aftas 
ge Barken i Juni Maaned og førre den. et. Aar. Man 
tilbereder ba en Farvefuppe af denne torrede Bark med 

Band og Bogeaſte. Den Uld, fom heri et Par Dage 
færtes over en ſagte Ild uden at foge, ſtal fage en krap⸗ 

rod Farve. Yad et lidet Forſog, ſom jeg har anſtillet 

paa denne Maade, fik Garnet dog en mere brunladen 
end kraprod Farve. 

De fleſte Huusdyr, Soinet undtagen, æde Blades 
ne, dog ingen hellere end Geden. Rensdyret aad dem, 
øgfan gjerne. : 

Bierne 
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Bierne ſoge Blomſterne meget, og Bladene give 

Naring for en ſmuk Sommerfugl Papilio Rhamni L, 

Buſten formeres overmaade let ved Froe. 

35te Sleg t: Beenved (Euonymus). 

Slagtmarke: Bageret ofteſt 4kloftet. Kronen ofteſt 
4bladet med 4 Steovnaale. Froehuſet pæres 
dannet, 4kamret, 4klappet. Froene 1⸗22 t 

hvert Kammer, omgivne af et farvet Froedakke. 

afte Art: Almindelig Beenved (E. europæus 
Aiton). 

Urim. Bladene lancetsægdannede, fiint ſaugtakke— 
de, modſatte, fiilfede. Grenene glatte, Kronſtilkene 
fladtrykte, ofteſt 3blomſtrede. Fl. Dan, Tab. 1089. 

D. Beenveed. 

Voxer ikke ſſelden i Kratter og Lunde. 

Blomſtrer i Juni. 

Udfsrl. Beſtr. Denne Buſk opnaager en Højde af 8 

til 16 Fod. Barken er glat og brun, de unge Grene 

grønne, 4kantede. Bladene mellem lanctt« og egdannede, 

modſatte, ftilfede, meget fiint takkede, glatte paa begge Flas 

der Blomſterne udfpringe i Bladaxlerne ſaaledes, at hverv 

enkelt Stilk ofteft bærer 3 Blomſter. Bageret er grønt 

og ofteft akloftet ligefom Kronen, der er hvidlig grøn, 

Stovnaalene ogfaa ofteft 4... Frøehufet laberagtigt, 

4kamret, 4kantet, omgivet af en blod rodfarvet Hinde. 

Froene ag „kugledannede, ofteft 1ſſeldent 2 i hvert Kammer. 

Anmarkn. Egentligen burde denne Bufk henføres til 

4de Klaſſe, da den ofteft er 4ahannet; men da de ovrige Ars 

ter 
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fer, ſom beſtemme Stedet for den hele Slægt, have 5 Stove 

maale og altſaa henfores til ste Klaſſe, har jeg ikke ved Om⸗ 

flytning villet forvirre dem, fom vare vandte at føge den her. 

Afvigelfen har jeg anmærfet i Skiagraphien til 4de Klaffes 

Gærtner far en ffjon Figur af Frøer Tab, 113. Den er 
E. europzus & Syft, plant. E. vulgøris Roth, Muller 

Ge. Linne angiver til Charakter: Fol, ſeſſilibus, ſom er 
urigtigt, i det mindſte hos os. 

Egenſk. og Brug. Vedet Heraf er fiinaaret, blege 
guult og ſeit. Det anvendes til flere Slags Drejerars 
bejde, f. Er. Piberer, Skakſpil, Haner og Tapper til 
Oltonder, Tandſtikkere o. f. 6.3 ogſaa Infrumentnias 
magerne benytte fig efte heraf. Skomagerne bruge det 

fil Plokker. Kullene, fom brændes af Vedet, anvendes 

til Krud og Ridſekul. 

Buſten felv planter man afte i Hekker, hvor den 

endnu om Efteraaret formedelft fine røde Bær forlyſter 
Hjet. Diſſe Bær ere ſtarkt afførende og ſtulle være dræs 

bende for Zaar og Geder. En liden Ovantiret af 5 Lod, 
fom jeg har forføgt paa et Faar, vifte dog ingen Virk— 
ning. Drejerne flage ſtundom over, af de, ved af 
arbejde i Træet, ofte fpore Væmmelfe og en Tilbøjeligs 
hed til Brakning. 

Siefert har anſtillet adſtillige Farvefor ſog hermed. 
Den bedſte Farve fik han af Barken, ved at tage 5 Dele 
af den hermed kogte Farveſuppe til 1 Deel Lud af Vins 

ſteen og Kobbervitriol. Uldent Tøj, ſom en Time blev 
lage i Denne Blanding, derpaa tørret og atter udbløde & 

Blandingen, fif en behagelig føegrøn Farve, ſom ikke 

forandredes i Solen. Froehuſene gave ham en brunguul 
gjennem figtig Suppe. Med ætfende Arſeniklud fik den 

en gron Farve, men Tøjet farbedes heri ſtraaguult; 
med 
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med en Lud af Allun farvede den bleg ſboblguul. Dams 
bourneys Forſog hermed havde intet heldigt Udfald. 

Køer, Geder og Kaar æde Bladene; Heſtene vragt 
dem. Rensdyrene fnage og æde dem, men dog ikke $ 
Mængde. Rødfjelfen (Motacilla rubecula.) æder Ftug⸗ 
Sen. Pulveret af Frsehuſene Kal dræbe Luus. 

Buſten formeres ved Froe, Rodſtud og Afiaggere; 

naar diſſe dm Efteraaret blive aflagte, habe de cl neſte 
Efteraar ſtudt Rødder, og mange ville groe i en god 

Jord, hvor der ev Sfygge. Men hoerken Rodſtuddene 
eller Adæggerne ville give faadanne ranke og beje Buſte⸗ 
treer, ſom maar den opelſtes af Free. Dette ſages i 
Efteraaret ſtrax efterat det er bleven modent. Det voxer 
næften i ethvert Jordmon, men bedſt i den finere Haves 
muld. Næfte Foraar komme vel nogle Zrae op, men de 
fleſte førft efter et Mars Forløb, De blive ſtagende i 2 
Aar førend de udplantes i Træffolen, hver de iffe behsde 
andet Tilſyn, end at luges og graves imellem Raderne. 

Engellænderne nævne 5 Afarter af dette Buſtetræee, 

hvoriblandt ogſaa Jacqvins E, latifolius. Hanbury 
bar faaet Froet af denne, og deraf opelſtet vor alminde⸗ 

lige Benved. Hiin fan ſaaledes ikke anſees for en fære 

ſtilt Art fra denne, derfom hans Forſog er rigtige. 

36te Slægt; Ribs (Ribes), 

Slagtmerke: Begeret buget, gzkloftet, overfædige, 
farvet. Kronbladene 3, meget ſmaa; diſſe 

tilligemed Stovnaalene faſthæftede til Begeret. 
Berret næften kugledannet, 1kamret, med 
mange Frøe heftede ved Stilker til 2 Sider. 

Uden 
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) Uden Pigge. 

iſte Art: Almindelig Ribs (R. rubrum L.) 

Artm. Uden Pigge, med glatte nedhængende Klas 

ſer. Blomſterne ere næften flade, Bladene but⸗5lap⸗ 
pede. Fl. Dan, Tab, 967. | 

D. Ribs, Røde Ribs, Viinribs. 

Voxer fjelden vild i Danmark; dyrkes almindeligen i 

Haver. 

Blomſtrer i April og Maj. 

Udforl. Beſkr. Træet 4 til 6 Fod højt. Barken 

Brun og glat. Vedet hyvidguult. Bladene ſtilkede, 

"slappede, uordentlig tandede, pan Overfladen morkere, paa 

Underfladen blegere med tydelige Aarer. Bladſtilkene 

wed Grunden bekledte med Haar, der ende fig med én hvid 
Kugle. Blomſterne danne lange nedhængende Klaſer, 12 

og derover paa hver. Stilkene have fine Saar med hvide 

Kugler paa Enden. Under hver KronftilE et lider, buttet 

Blomſterblad, neppe 3 faa langt ſom Stilken. Bægeret 

buget og næften klokkedannet, guulgront, imellem (ver af dets 

tilbagerullede Flige et lidet guult Kronblad. Stsvkno p⸗ 

pene dobbelte. Arret kloftet. De modne Bær røde, 

hæften giennemſigtige. Frøene brunladne. 

Anmarkn. Heraf gives en Afart med hvide og en 

med violette Bær befjende under Navn af Viinribs. En 

Figur af Planten findes i Schmidts oͤſterr. allgemeine 

Baumzucht. II, T, 93. 

Egen. og Brug. Denne Buff er kjendt overs 
alt, og for dens Ryttes Skold almindeligen dyrket. Den 
trives vel t næften ethvert Jordmon, men bliver ſtorre 

og fuldfomnere jo federe Jorden er. J Almindelighed 
' plan: 
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plantes den i Haver omkring Gangene og holdes ſom lave 
Hæfter. Dog taaler den ikke godt at beſtjeres, hvis 
man vil have, af des ſtal bære rigeligt, og give modne 

Frugter. Naar den plantes i Eſpalie, giver den meget 
lange og rigtbehængte Klafer. Den formeres let ved 
at dele Floden, ved Aflæggere og Stiklinger. Ogſaa af 

KXrøe fan den opelſtes, men denne Maade er mere langs 
varig. J Engelland, hvor man endog oculerer den, 
gives der flere Afarter, end hos os. 

Man dyrker Buſten ifær for Bærrenes Skyld. 
Diſſe ere ſaftfulde, have en ſyrligſad, behagelig Smag. 
Dog ere de hvide met føde. Man nyder dem deels 
vane, deels kogte ſom Grød eller Ribsſaft, hois Tillab⸗ 

ningsmaade er bekjendt nok. Af den ukogte Saft til 

laves ogſaa en Gelee, ved Tilfærning af ſtodt Sukker 
under beſtandig Omrøren, bekſendt ved Ravn af Mare 
melade. Hvorledes man laver Suppe, Saucer, Kager; 
Jis o. f. v. af Ribs, veed enhver god Kok. 

Mindre befjendt end ben fortjente, er derimod 
Tillavningen af den faafaldte Ribsbiin, en Drik ligeſaa 

behagelig fom fund. Naar Ribfene ere fuldkommen 

modne, afplukkes de, ſtylles og knuſes i Trekar. Nu 
gyder man kogt, til Lunkenhed afkjslet, Kildevand ders 
pan (I Pot Vand til ligeſaa megen Saft) og lader Mas— 
ſen fiaae i 24 Timer under tillukt Laag, hvorpaa den 
udoreſſes, affieg, og til Saften af 3 Pund Bær fættes 

1Pund Sukker. Nu omrøres Maſſen indtil Sukkeret er 
oploſt, og kommes da paa et Kar, ſom tilſpundſes, men 

ikke heelt fyldes, førend det hav afgjæret, ſom vil fee 
om 6-8 Dage. Efter 6 til g Uger tappes Vinen paa 
Boutellier; man kommer da et Stykke Sukker i hver 
og tilpropper dem vel. Ved Udtapningen vogter man 

fig for iffe af bore Hullet for dydt ved Bunden, da Vis 

2den Deel. N nen 
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tion derved bliver uklar. Naar Saften har gjaret vel, 
og Flaſkerne ere vel tilproppede, fan den holde fig i flere 
Aar. Naar den gaaer over i den ſure Gjæring, 
faags en god Eddike heraf. Saften fan ogſaa bruges 
til Punſch iſtedet for Citronføre. Man tillaver ogſaa 
en Ratafia heraf. Med Saften af hvide Ribs fan man 
borttage Blekpletter af Linned. 

Lægerne anbefale Ribsſaften ſom et kjolende Mids 
Del i flere Urter af Febre. 

Køer, Geder og Faar æde Bladene; Heſtene vrage 

dem almindeligen. Bierne føge hyppigen Blomſterne. 

Bladluſen (Aphis Ribes) findes gjerne i ſtor 
Mangde paa Bladene, fom derved blive plettede, røde 
eller rulle fig tilſammen. 

oden Art: Fjeld Ribs (R. alpinum L.) 

Artm. Uden Pigge. Klaſerne oprette. Blom— 
ffersladene fængere end Blomſteret. Fl, Dan, Tab, 
968. 

D. 

Sjelden i Dannemark. Det eneſte Sted, jeg har fune 

Det den, ev paa Moens Klint i Kore Maglevand. 

Blomſtrer i Maj. ; 

Udforl. Beſtr. Buſken bliver 4 til 6 Fod Gøl og . 

har ingen Pigge, men en eſtegraa Bark. Bladene ligne 

dem af den røde Ribs, dog ere de mere glindfende og mor⸗ 

fore af Farve, paa Underfladen næften glatte, paa Overfladen 

lidet haarede. Bladſtilkene fave faa, men lange Haar. 

Blomſterne fidde 3 tå 4 paa hver Klaſe, ſom beftandig 

holder fig opret. Ethvert Blomſt Hav et langt, hindet, fans 

cetdannet Blomſterblad, lider løngere end Blomſteret 

felvs 
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ſelb. Bægerfligene tilrundede og guulladne. Kron—⸗ 

bladene meget fmaa, dobbelt faa brede ſom lange. Bar⸗ 

rene rode og have fra 2 til 10 Frøe. 

Anmerkn. Gunner har en taalelig Figur af Fjeld 

Nibſen i Fl, norveg. Tsb, 2. Fig, 1,2. J Xeitters und 

Abels Abbildungen ev den tegnit Tab. 64. Jacqvpin har 

en god Figur i Fl, auſtt. T, 47. Han har feet en Afart her⸗ 

af, ſom beftandigen var ufrugtbar, uagtet den bar Blomſter 

i Overflsodighed. Frugtknuden var ikke tilſtede, ſaavidt han 

med Lupen kunde beſtemme. Lamarck anfører den i Encycl, 
methodique, fom en tveboe Plante, ligeſaa HZoffman i Deutſch⸗ 

lands Flora. J vor botaniſke Have er den beſtandig tve⸗ 

kjonnet. Maaſtee mene Lamarck og Hoffman den ufrugte 

bare Plante, ſom Jacqpvin har beſtrevet, og Withering ans 

ført ſom ogſaa voxende i Engelland. 

Egenſt. og Brug. Barrene have ingen ſyrlig, 
men en ſed vandagtig og flau Smag. Til Afvbexling ind⸗ 

føres den iengelſte Anlæg. Vedet er haardt og giver 
gode Tandſtikkere. 

Man fan formere den let ved Rodſtud og Stik⸗ 

linger. Jacqvin anfsrer, ſom et Bebiis paa, at den 

er virkelig forſtjellig fra den almindelige Ribs, hvilken 
den fommer fan nær, den Jagttagelfe, at Phalæna Gros- 
fularia L.., fom afaad og ødelagde Bladene pan den 
almindelige Ribs, aldrig rørte denne, der flod ved 
Giden af. 

Koer, Geder, Faar og Hefte æde Bladene. 

3die Art: Soelbar Ribs (R, nigrum L,) 

Artm. Uden Pigge. Bladenes Underflade tæt. beg 

fat med gule Kjertler. Klaſerne ſlatte, haarede, Blom— 
filerne klokkedannede. Fl. Dan. Tab. 556. 

» 2 D. Soel⸗ 
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D. Soelber. 

Findes ſſelden vild i Skove; dyrkes almindelig i 

Haver. 

Blomſtrer i Slutningen af Maj. 

Udforl. Beſtr. Buſten bliver omtrent 5 til & Fod 

høj. Bladene afverfende, langſtilkede, slapvede, blegere 

paa Underfladen med mange gule Sjertler, ſom ſees med ubes 

væbnet Øje. Bladſtilkene langhaarede ved Grunden, 

ifær i Ungdommen, Blomſterne af en ſtiden-guulgron 

Farve. Kronerne ftørre end pan den almindelige Ribs, 

mere [angftilfede og færre paa hver Klaſe. Barret fort, 

ſtorre end dem af den almindelige Ribs. 

Anmarkn. J Figuren i Flora Danica ere Kjertlerne 

paa Bladenes Underflade ikke tegnede. Det er diſſe, ſom 

give Bladene den ſterke Lugt, hvorved de letteligen udmarke 

fig fra de øvtige Arter af denne Slægt, ſom vore hos os— 

Jeg har overal, vd at underføge mangfoldige fremmede 

og indenlandſte Planter, lagt Marke til: at alle Blade, 

fom ved af gnides yttre en ſteerk Lugt, ogſaa have Kjert⸗ 

ler, da derimod de, ſom mangle diſſe, ikke lugte, eller i det 

mindſte uendeligen fvagt i Forhold til hine. See mere hers 

om i min: Entwurf einer Pflanzenphyſiologie, Kopenha⸗ 

gen und Leipz. 1799. P. 184. ) 

Egen. og Brug. Bladene have en for de fleſte 
Menneſter uübehagelig Lugt og Smag. Dog finde mange 
Behag i at drikke Infuſionen heraf, iſtedet for den chi— 
neſiſte The. Den har noget ſammenſnerpende hos fig, 

og bliver fort med en Opløsning af Jernvitriol,… ed 

de unge Blade fan man give Brændeviin en guul 

arve. 

Bar⸗ 

SS SER SE 
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Bærrene have en ſterk marfrød Saft. Deres 
Smag er for Mange ubehagelig. Den indkogte Saft 

' med Sukker roſes mod Haidberændelfer, og er tillige et 
fvagt urindrivende Middel. Brauner, en Sven, 
anbefaler en Vim tillavet af diſſe Bær, fom naar den 

bliver gammel, flal være fortrinlig god. Andre tillave 

en Ratafia heraf, 

Beder er hvidt og haardere end det af den almin⸗ 
delige Ribs. "Det tjener dog Fun ſom Riisbrende. 

Buſten formeres ved Rodſtud og Stiklinger. 

Blomſterne ſoges begjerligen af Bierne. Gederne 
æde Bladene, ſom Heſtene almindeligen vrage. Dens 
Bær ædes af Soviin. Natfuglen Phalæna Groſſularia 

gærer fig paa denne og nogle af de øvrige Arter, 

st) Med Pigge. 

4de Art: Stikkelsber Ribs (R. Groſſalaria £,Y 

Artm. Grenene piggede. Bladſtilkenes Haar fin⸗ 

tede, eller igjen bekladte med Haar, Barrene ſtivhaa⸗ 
vrede. Fl. Dan. T. 

D. Stikkelsbar. 

Findes vild paa Jorddiger; dyrkes almindelig i Haver, 

Blomſtrer i April og Maj. 

Udførl. Beſtr. Buſken bliver 2 til 3 Fod høj. 
Grenene trinde, graaladne, med I til 3 flærfe Pigge under 

Bladene. Diſſe tilrundet-femlappede, fiint haarede paa 

begge Sider. Haarene pan Bladftilfene finnede og ende 

fig med en hvis Kugle, Blomſterne udfpringe fra Blad— 

arferne, I til 2 paa hver Stile, Gægeretr udvendigt vios 

fer eller rødliggrønt. Kronbladene hvidgule.  Grif 

(erne 2, ſtarkt haarede ved Grunden, Barret er haaret. 

N3 Anmarkn. 
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Anmarkn. Heraf gives flere Afarter, ſom ſtjelnes 

efter Berrenes Farve, Storrelſe og Haarighed. Merk— 

værdig er iſer den med røde Gær, ſom er fjendeligen frørre 

i bet Dele og har ſterkere Pigge; medens Bærrene ere 

unge, ende Haarene fig med røde Kiertler. En Figur af 

Planten i Schmidts oͤſterr. allg, Baumz. T, 99. 

Den følgende RK. Uva crifpa, ligeſom og R. reclinata, 

ere neppe ander en» Afarter heraf. 

Egenſt. og Brug. Denne Bulk dyrkes alminde 
fig i Hekker og opelſtes fornemmeligen for Bærrene8 

Skyld, hvis Godhed er föorſt;ellig i Forhold til Afar— 
terne, Af alle bærer den med fore røde Bær Fortrin⸗ 

net, og devefter de gule, Buen, ſom giver de røde 
Bær, er i Almindelighed ſterkere af Vext, hoidere af 
Farve om Vinteren, og har de ſtarſte Pigge. De 
ſtjonneſte og meeſt velfmagende Bær”, jeg heraf har ſeet, 

findes paa Taaſinge i Forvalier: Hanſens Have. 50 
Bær. vejede over 1 Pund. 

Frugten bruges ſaavel i umoden, fom moden Tils 
ſtand. J førfte Tilfælde anvendes den ifær til den faas 

kaldte Stikkelsbergrod cg til at nedſylte. I moden 

Tilſtand fvifes den enten raa, eller den udpreffede Saft 
underkaſtes en Gjæring ved Tilfætning af Sukker, og 
man fan heraf ved af behandle den pas famme Maade, 
fom almindelig Ribs, forfaffe fig en behagelig Viin. 
Hvorledes man af Barrene tillaver Supper, Saucer, 
Creme, Compote, Jis, Gelee o. ſ. v. fan efterſees i Gar: 
fendfonomie fur Frauenzimmer 4 Band 1795: 

De umodne Bær fan man og bevbare fif Vinteren, 
naar man fhlder den paa rene Flaſter, ſom i en Kjedel 
med Wand og Hoe fætteg over Yiden,. og under Kognin⸗ 
gen varſomt tilpreppes. Siden forfyner man Flaſterne 

med 
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med ett tattere Prop, forſegler dem med Harpix og fæts 
fer dem (en i Sand. Bærrene maae være pillede, rene 
og tørre, ligefom og Zlafferne. 

Af Vedet fan man forarbejde ſmaa fine Redſtaber. 
Stikkelsberbuſten formeres ved Aflaggere, Stik— 

linger og Udlsbere fra Roden. Stiklingerne afſtjeres 
bedſt i Februar, naar Jorden ev optoeet, og ſtikkes da 

- paa et noget ſiidt og ſtyggefuldt Sted, For at opelffe 

nye Ufarter faner man Froet. De heraf opfomne Plans 
ger bære i 576 Har. Bierne føge Blomſterne meget, 

ste Art: Krusber Ribs (R. Uva crispa L.) 

Artm. Grenene piggede. Bærrene glatte. Smaa—⸗ 
kronſtilkene med et eenbladet Blomſterblad. Fl Dan: 
Tab. 546. 

D. Krusbar, Stikkelsber. 

Voxer, ſtjondt ſjeldent, hiſt og heri Skove. 

Blomſtrer i April og Maj. 

Udførl, Beſtr. Denne Buſk opnaaer fun en Højde 

af 2 til 3 Fod. Barken er bleg. Tornene oftef 3 

ſamlede. Bladøjnene laadne. Gladene! ofte slaps 

pede. Bladſtilkene, ifær de unge, beſatte med lange 

Haar, fom ofte ende fig med en Kjertel og igjen have Haar 

paa ſig. Kronſtilkene eenlige fra Bladaxlerne, laadne, 

og have fjelden mere end 1 til 2 niffende graalig-rode 

Blomſter. Blomſterbladene ofteſt tredeelte. Bæger 

fligene indentil violette eller purpurfarvede. Kronbla—⸗ 

dene hvide, Griflerne 2de, laadne ved Grunden: Dærs 

ret har enfelte, lange, vidt fra hinanden ſtagende Haar- 

Anmaerkn. Cr den mere end blot en Afart af den fors 

rige? Lamark anfeer den ſom ſaadan. See Encyclopedie 

methodique, Tom. 3, p. 50. . 

N 4 Egenſt. 
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Egen. og Brug. Hvad der er ſagt om den for⸗ 
rige gjælder ogfaa om denne Yrt. 

37te Slægt: Vedbende (Hedera), 

Slagtmarke: Begeret overfædigt, ztandet. Kron⸗ 
bladene 5, aflange, henfaldende. Barret küg⸗ 
ledannet, 5kamret, halvt omgivet af Gægeret, 

afte Art: Forſtjelligbladet Vedbende (H. 
Helix 1. 

Urim. Bladene sfantede, slapvedes be, ſom ſidde 
Blomſterne nærmeft, ægdannede. Skjermen opret. Fl. 
Dan, Tab, 1027, 

D. Vedbende, Vintergront. 

Voxer ikke ualmindelig ſom en krybende ufrugtbar Buſk, 

i Skovene og flere ſtyggefulde Steder, helſt hvor der er for⸗ 

raadnende Egelgv. Som blomfiers og frugtdærende Træ er 

den fjeldnere, Man finder den ſaaledes i Fyen ved Ulriks 
holm og i Veſterſtjerninge. 

Blomſtrer i September og October. Bærrene modnes 

i December, ofte førft i April eller Maj følgende Mar. 

Udførl. Beſtr. Det gamle Træe har en aſkegraa 

ridſet Bark og ſkyder fig 20 til 30 Fod i Vejret. De unge 

Grene ere derimod grønne, hiſt og hev purpurfarvede, uds 

føyde fmaa fine Trevler af den indre Side, hvormed de hefte 

fig faft til Træer eller Mure. Træet er gjerne fvagt indtil 

Toppen har naaet over det Legeme, Hvortil det hæfter fig. 

Den krybende Stengels Blade ere 3 eller 5 lappede. 

De blomſterberende Grenes Glade derimod ægdans 

nede og efter Alderen mere eller mindre langagtige. De ere 

alle glatte og glindſende. Schrank anmærfer, at Bladene 

i den 
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i den forſte Alder ere lancetdannede, i den anden slavpede, 

i den tredie 3lappede, i den fjerde ægdannede, Blomſter—⸗ 

ne ere gule og danne en Skjerm; de falde fnart af. Stov⸗ 

knoppene flaftede ved Grunden, Barret kugledannet, 

glat, fort, ofteſt 5kamret, med et Froe i hvert Kammer. 

Froet ægdannet tilſpidſet, rynket, guulladende. 

Anmarkn. Foruden svennævnte har Curtis en ypper⸗ 

fig Tegning af dette Træe i Fl, Lond, Tab, 45, og Gærte 

ner en Figur af Frugten Tab. 26. " Man finder ogfaa en god 

Tegning hos Reitter og Abel Tab, 86, og i Kerners Ab⸗ 

bild. oekonom. På. Tab, 500. 

Egenſk. og Brug. Vedbenden er vel bekjendt 
øver hele Dennemark. Hvo har ikke feet den venſtabe⸗ 
ligen flynge fig op ad en landlig Bolig, eller tildække 
et Lyſthuus, eller beſteden med fit altidgronne Lso pryde 

en Grotte? Over hele Curopa borer den vild. Derimod 
beretter Kalm, at han paa fin vidtløftige Rejſe i Nords 
america faae fun et enefte Træ, der flyngede fig op ad 

en Væg paa en Landgaard, rimeligen ført did af en 
Mand, ſom ønffede i denne fjerne Verdensdeel at opelſte 

en Vert, der maatte falde ham Mindet af hans Fædres 
nebolig tilbage. 

De Gamle agtede dette Træe meget haj. Af Bla⸗ 
dene dannede de Krandfe og ombunde dermed deres Tins 
dinger til re for Viinguden Bachus; ogſaa flettede 
man dem blandt Sejerherrers Laurbar eller prydede 
hermed Digternes Pande. 

Vi pude Træet for dets ſmukke altidgronne Lø, 
agte der, for den Nytte, det yder os. 

Bedet er hvidt, porsſt og modtager under Dreje⸗ 
rens Haand forffjelige Farver, Ds Gamle dannede 

NR 5 Drik⸗ 
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Drikkekar heraf, og af ſaadanne lader Homer ſine 
Helte drikke. Cato fortæller os, at diſſe Kar røbe, 
naar Vinen er blandet med Band, ba dette ſidſte løber 
igjennem Træet, men Vinen bliver tilbage. Bor gamle 

Worm bar iffe villet troe Manden paa fit Ord. Han 
fandt, at baade Viin og Vand i 3 Dage forfoandt alde⸗ 
les af Karret. Vedet er dog faa haardt, at de engelffe 
Skomagere bruge det for at flibe en ſtarp Eg paa deres 

Knive. Formedelſt Vedets irriterende Egenſtab, bruger 

men at dreje Kugler deraf fil af underholde Fonteneller 
med, De unge Ranker faavelfom Bladene bruges i 
Garverierne. 

J de ſydligere Lande, hvor dette Træe findes i 

Overflsdighed, gjør man Indſnit deri, hvorigjennem da 
en Saft udfigder, ſom fiden forthkkes til en Harpix, og 
ev bekjendt under det falffe Navn: Gummi Hederæ, 
Undertiden udflyder den af åg ſels; den fader fig opisfe 

i Viingejſt, giver paa Gleder en ganffe behagelig Lugt, 
og de udpreſſede Olier en guulagtig Farve. Den har 
Cærert anordnet i Lægevidenffaben ſom et oplsſende Mid⸗ 

del, Bladene have en vammelig lidet bitter Smag, 

De ædes gjerne af Faarene. J Tydffland bruger man 

at give Faar, ſom læmme med Befoærlighed, et Afkog 
af diffe Blade. De koges frifte i færfe Ol, til den 
halve Deel er indkogt; dette Affog gives Faadene, efterat 
det er aftjslet. Bladene flulle ogſag ades af Heſten, 
men Geden og Koen vrage bem, Barrene have nogen 
Syrlighed bes fig, og ſtulle foraarfage Brakning og 
garering. Paa Beterinærffolen har man giver Hefte fra 

= til I Pund af de friffe Slave og Stengler uden minds 
fle Virkaing. 

Hvor Rankerne flynge fig om unge Træer, foraar⸗ 
fage de letteligen Skade ved af trænge ind i Træets Rids 

fer, hvor de ikke bor taales. Ved tætte Mure derimod 
anſeer 



Femhannede. 203 

anſeer man dem for at være nyttige, da de beffytte dem 
mod Uvejr. Træet formeres ved Froe, Aflæggere eller 
rodſtydende Ranker. 

3gte Slægt: Bruſkbager (Illecebrum). 

Slagtmarke: B&Bægeret 5bladet, bruſfet. Kronen 
mangler. Froehuſet zklappet med 1 Froee. 

aſte Art: Krands Bruf bæger (I. verticilla- 
tum L.) 

Urim. Blomſterne i Krandſe i Bladaxlerne. Steng⸗ 
lerne udſtrakte. Fl, Dan, Tab, 335. 

D. 

Voxer i Holſteen van ſandige Heder, hvor Vandet ſtaaer 

øver om Vinteren, f. Cr, ved Bramſtebt; imellem Schles⸗ 

vig og Rendsborg o. ſ. v. 

Blomſtrer i Juli. 

Udførl. Beſtr. Roden aarig. Stenglerne 

trinde, purpurfarvede og ligge udſtrakte hen ad Jorden,…254 . 
Tommer lange, Bladene modfatte, ovale, helrandede, 

glatte, ftiltlsfe, Blomſterne ſidde 5-6 ſamlede & hver 

Krands. Bageret bruſtet, hvidlig-rodt, ders Flige fore 

ſynede med Stak. Kronen findes ikke, naar man ikke vil 

antage Bageret derfor; men imellem Bagerbladene ſidde end⸗ 

nu 5 Meget fmaa tandformige Flige, der mueligen ere golde 

Stovnaale. Frøchufet hvide, med ct Stak paa hver Klap. 

Froet brunt glindfende, tilfpidfert mod begge Ender. 

Anmarkn. Blomſterkandſene ere i den anførte Tegning 
alt for vidt fra hinanden. 

Cgenſt 
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Egenſk. og Brug? Denne lille Plante overdæk⸗ 
fer nogne Sandpletter i Hedeegnene. Dens udfirafte 
Stengler, der flette fig fammen ligefom i et Næt, ops 

loſes efterhaanden fil en frugtbar Muld, hrorved Jor⸗ 
den fætteg i Stand bil at frembringe og nære mere nyte 

Sige Vexter. 

Sangfuglene æde gjerne dens Froe. 

z9te Slægt: Sandkryb (Glaux), 

Slægtmærfe: Bageret 1bladet, klokkedannet, gzklof⸗ 

tet med tilbagebøjede Flige. Kronen mangler, 
Froehuſet fugledannet, 1kamret, zklappet, med 
5 Froe. 

Iſte Yet: Strand Sandkryb (G. maritima L.) 

Fl. Dan, Tab. 548. 

D. Strand Iſop. Strandkryber Bornemann, 

Voxer temmelig almindeligen paa Strandkanterne⸗ 

lomſtrer i Juni. 

Udferl. Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen fafes 

fuld, krybende, af en Haandbreds Længde og derover, Bla—⸗ 

dene oval: aflange, modſatte, ſtilkloſe, butte. Blom— 

ſterne i Bladaxlerne. Bageret i Begyndelſen grønt, 

ſiden hvidt eller rodladent. Arret hoveddannet. Frøes 

huſet kugledannet. 

Anmarkn. Den anførte Figur af Fl, Dan, Gar aft for 

fvidfe Blade, hvilke ikke fidde her fan tæt paa hinanden, ſom 

hos den vilde Plante. J Lobelii Obferv, 2-7. 2. findes en 

god Figur. Ligeſaa i Sowerby Eng, bot, Tab, 13. 

Egenſt. 
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Egenſk. og Brug. Denne Plante giver en god 
og fund Salat, og flal, efter de Xldres Beretninger, 
formere Melken hog Fruentimmer, ſom give Die, naar 

de nyde den i Suppe, Din bedakker Flyveſand, men 
er for liden til at kunne anbefales til Dyrkaing paa 
flige Steder. 

Koerne æde den gjerne. 

4ode Slægt: Naalebæeger (Theſium). 

Glægtmærte: Gægeret 1bladet, 4gkleftet, overfæs 
Digt, indentil farvet, Kronen mangler. Stev⸗ 

naalene heftede til Begerets Rer. Frugten 
er en 1kamret Ned uden Klapper, med et 
Froee. 

afte Art: Mellem Naalebæoger (T. interme- 
dium Schrad.) 

Artm. Stenglen opret, ſtiv, enkelt. Bladene 
ſmalt⸗ lancetdannede. Blomſterne eenlige, ſtilkede, med 
et Blomſterblad under boere; tilhobe danne de en Klaſe. 
Fl, Dan, Tab. 

Sielden; i Sjelland paa en Bakke imellem Sorgenfrie 

og Brede. 

Blomſtrer i Maj og Juni. 

Udførl, Beſkr. Roden fleeraarig, træt, vandret, 

hvid. Stenglen opret af 2 Fodé Højde og derover, uden 

Grene. Bladene afverlende, ſtilklsſe, beelrandede, ſmalt⸗ 

lancetbannede. Blemſterbladene ſidde paa Kronſtilkene 

næv Blomſtret og ere af ſamme Dannelſe ſom Bladene. 

Dægeret udentilgront, indentil hvide, ofteſt 57, fjelden 4klof⸗ 

felt: · Stovnaalene undertiden fun 4, ofteſt 5. Stif⸗ 

terne 
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terne meget forte og gule, Arret kugledannet og Hvide. 

Frsehuſet aflangt. 

Anmerkn. Denne Plante har Linne neppe kſendt. 
Den paſſer ikke til nogen af de Figurer, han har citeret til 

"Th, Linophyllum, ſom den kommer nærme, og under hvile 

ket Navn den tilforn Gar været bekjendt hos og. Jeg har 
ogſaa forgjeves efterſlaget alle de Synonymer, ſom Honkeny 

anfører til Th Linoph. Ingen af dem er vor Plante. Fra 
Schranks Th, bavarum, ſom nof ev Linnes Th, Lizoph. Ø, 

og Schraders montanum, er den ogſaa meget forſtjellig. Jeg 

hav kaldet den Th, intermedium, fordi den fvarer bedſt til 
den, fom Schrader i Specilegum fl, German, 1794. p. 27 

har beſtrevet under dette Pavn. Meget næv kommer den til 
Ehrhards Th, pratenfe; men jeg fan faa meget beftemtere 
fige, ar denne ikke er vor Plante, form jeg har Exemplarer af 

Ehrhe Plante for mig. Culturen Pal førft beſtemme, hoore 
vidt de Nyeres Th, pratenfe, intermedium og montanum ere 

virkelige ſerſtilte Arter eller blotte Afarter af hinanden. Imid⸗ 

lertid ere de virkeligen alle lette at adffille, naar man engang 

har havt Leilighed til at fammenligne dem. Linne beſtemmer 

Th. Linophyllum at være en aarig Vert, vores , ſaavidt man 

fan domme af Roden er ficeraarig. I vor botanife Dave har 

den i et Dar Aar ikke villet lykkfes. Wildenow anfeer Th. 

pratenſe, intermedium, montanum Schrad. og bavarum 

Schrank for Afarter af T. Linophyllum J 

Egenſt. oa Brug. Dens Nytte er hidindtil ube⸗ 

kjendt. Hos og er den desuden fan fjelden og faa vans 

ſtelig at dyrke, at den vel iffe nogenſinde vil blive opfas 

get blandt de nyttige Planters Tal. 

41de 
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Arde Slekgt: Agurk (Cucumis). 

Slægtmærfe: Med eenboe Blomſter. 
Hanblomſtret: Bægeret 5tandet. Kronen zklof⸗ 

tet. Stovnaalenes Stifter egentligen fun 3, 
men de 2 ere kloftede i Spidſen og bære hver 
2 Stovknoppe; diſſe ere altſaa 5. 

Hunblomſtret: Begeret og Kronen fom hos Hans 
nen. Arret zkloftet. Frugten er et zkamret 
Bær, - hvori ethvert Kammer igjen har en tynd 
hindet Afdeling. 

iſte Art: Have Agurk (C, ſativus L.) 

Urim. Bladene retvinklede. Frugten aflang, ujebn 
og rue. 

D. Agurker. 

Dyrkes almindeligen i vore Haver. 

Blomſtrer i Maj, Juni og Juli efter Tiden, paa hvil⸗ 

ken de. fanges, 

Anmarkn. Denne aarige Plante er for befjende til at 

behove nogen udforligere Beſtriveſſe. En Tegning af Trugs 

ten og Frset har Gaertner giver: De fruct, et fem, plant, 

Tab, 88. Man dyrker heraf 4 Afarter, nemlig: den hvide 

og gronne Slange Agurk, de fore kiſdrige-Aſie Agur⸗ 

Fer og de ſmaa tidlige Agurker. 

Egenſt. og Brug. Paa frie Land dyrtes den 
grsnne Slange Agurk bedit og almindeligſt, ligefaa Aſie⸗ 

Agurken; Derimod drives den hoide og de ſmaa tidlige 

Agurker i Miſtbænke. 

Onſter man fig meget tidlig om Vaaren ſpiſelige 

Agurker, faa fan man allerede i Februari Maaned an⸗ 
i lægge 
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lægge en Dribbenk, hvori de vel modne og 3 Aars gamle 
Kjerner lægges. Man fan ogſaa opelſte diffe Kjerner i 

Potter, ſom fyldes med Saugſpaaner eller Garverbark og 
ft lider Lag Jord ovenpaa, hvori Kjernerne lægges, og 
ſtrax vandes. Potterne ſettes paa en maadelig varm 
Kakkelovn, eller i et varmt Varelſe inden for et Vindue, 
fom Solen fraaer vaa. Naar Planterne have fanet det 

fredie Blad, udplantes de i Dribbenken. Indretnin⸗ 
gen af denne, og det videre Forhold med Dribningen, 
fan efterfees i Steens og Vothmans Havebøger. 

De Agurkkjerner, ſom man vil ovelffe i frit Land, 
lægges i Majmaaned i en vel gravet, gjødet og for 
Ukrud renſet Muldjord. Man aftræder et Bed paa 

6 til 7 Obarteers Brede og gjør i Midten em Mende 
efter Havefnoren. J denne Rende lægges Kjernerne 1 
Tomme fra hverandre, og bedæffes jeynt men tyndt med 

den opkaſtede Jord. Det ev godt at holde dem beſtan— 
dig fugtige, til de komme op. Derfom alle Kjernerne 
fpire og give Planter, da oprykkes nogle af dem faar 

ledes, at der bliver en Afſtand af 3 fil 4 Tommer imels 
lem hver af de tilbageblivende. Naar de have begyndt 

at finde Ranker, fan man paa begge Sider af Raden 

nedſtikke fmaa Riis, Hhøorpaa de unge Ranker opflynge 
fig. De bære herved ſtorre, fuldkomnere og bedre Frugter: 
Kor ar benytte Jorden ſaameget mueligt, fan man paa 
begge Sider af Bedet udplante Salat, fom bliver flove 

nok til at affijereg, forinden den fan hindre Agurkerne 

i af udbrede fig. 

De faafaldte Vandblomſter, ſom ſidde hiſt og her 

paa Rankerne, anſee nogle Gartnere ſom ffadelige for 
Planternes Frugtbarhed, hoorfore de afkaibe dem. Men 
bdiffe ere Hanblomſterne, fom ere uundværlige for Be— 
frugtningen, og derfor bør blive ſiddende. 

For 
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For at forſtaffe fig gode Kjerner udvælger man de 
ſtorſte og ſmukkeſte Frugter, ſom maae blive vel modne, 
for de afplukkes, og derpaa i nogen Tid henlægges for 
et Vindue. Mu overfEjerer og udhuler man dem, kaſter 
den hele indre Maffe i en Ballie, oſer Band dervaa og 

omrsrer der daglig med en Siof, indtil det er ſaaledes 
oploſt, at Kjernerne let flippe Slimen.  Lergaa kommes 
Det hele i et aabent Solid, hoori man Helder and med 
nogen. Kraft, faa at det Slimede fan gane igjennem og 

boriſtylles. Derefter udbredes Kjernerne tyndt for So—⸗ 
len eller paa et luftfrit Sted, Hvor de vel bor gjennem⸗ 
førres, ferinden de henlægges til Forvaring. 

Agurkerne have en vandagtias førlig Smag og en 
egen Lugt. De nyttes i Huusholdniugen paa flere 
SMaader. 

De ſtore grønne Agurker ſpiſes ſom Salat, ſtaarne 
i tynde Skiver, hvilke tilberedes i deres egen Saft med 

Olie, Peber, Salt og Eddike. Lægerne anfee dem for 
vanſtelige at fordøje, naar de udpreſſes. 

sj De middelmaadig flore grønne Agurker, af en god 
Fingers Tokkelſe, indlægges til Salt-Agurker. De afs 
ſtylles, tørres og lægges i et reent Steenkar, med Dif, 

Kirſeberblade, Biinranfer ꝛc., ovenpan gydes en heed 

Saltlage, og et Laag med nogen Vægt paalagges, at 
Agurkerne altid funne være overſtyllede af Lagen. Efter 
Afkjelingen henfættes de paa et foalt Sted. 

Af de meget ſmaa grønne Agurker tilderedes de 
ſaakaldte Eddike⸗Agurker. De behandles fom de oven. 
nævnte, undtagen af man iſtedet for Saltlagen overgpder 

Dem med kogt Viineddike, ſamt til hine Kerydertier lægger 

Peber, Nelliker, Muſtatblomme, Laurbærblade, vel ogſaa 

Frugten af den ſaakaldte indiantte Karſe. For at give 
aen Deel. O dem 
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fem en ſmuk gron Farve, koge mange dem i Kobberkar, 
hoilket er meget farligt og ſtadeligt for Helbreden. 

Af de ſtore Aſtieagurker, ſom nogle anſee for en 
egen Afart, tilberedes den ſaakaldte Agurkaſie. Man 

vælger hertil de ſtorſte og fuldkomneſte, ſom begynde at 
gulnes. Nogle afſtylle dem i Vand, andre tilraade 

blot at aftørre dem. Derpaa ſtjeres de itu paa langs, 
og venfes med en Traſtkee fra Kjernerne og Saften. Til 
at fylde dem igjen tager man Salt, afſtallede Skalot⸗ 
ter og Peberrod ſtaaren i ſmaa Terninger, en Haandfuld 
af hver Deel til 10,12 Agurker. Videre af guul Sens 
nep 2 Haandfulde, 1? Ovintin Nelliker og ligeſaa meget 

ſtodt Muſtatblomme, Hvilfer alt blandes tilſammen, og 
med denne Blanding fyldes de veverſtaarne Agurker, 

hdorpaa begge Halvdelene lægges paa hinanden og. fils 

bindes med tykt Garn, ſaaledes, at de overalt flutte tæt 
fammen. Nu paffes de vel cilfammen i en Steenkrukke, 
efler andet paffende Kar. Den udtagne Maſſe udpreſſes 
gjennem en linned Dug; fil denne Saft gydes Vün—⸗ 
eddike, hvilket koges filfammen i et Steenkar eller Iy⸗ 

depotte og afſtummes vel under Kogningen. Eddiken 
ſlages derpaa kogheed over Agurkerne, ſom da tildakkes 
med ef vegtigt Laag. Man fader dem ſiden ſtage cabne 
en Nat over for at afkjsles, og Dagen dervaa tilbindes 
Karret on fættes paa er foldet Sted. Den udtagne Maſſe, 
ſom af nogle bortkaſtes, kan bruges fil Kryderie pan Nas 
gouts og fiere Retter. Jeg hav her goer den foenfte 

Maade at tillave Agurkaſie paa, fordi den efter min 
Smag har noget Fortrin for den hos og drugelige, 

Hvilken man fan læfe i Fleiſchers Savebog, 

Den udpreffede Saft ef Agurkerne anbefale Læs 

gerne mod Svindfer og Vandſot, hvorpaa, blandt de . 
Nyere/ 
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Nyere, vor Tode og Aaſkov habe anført markelige 
Exempler — af egen Erfaring. 

aede Siv gt: Galdebær (Bryonia), 

Slægtmærfe: Med eenboe og tveboe Blomſter. 
Hanblomſtret: Bægeret stander, klokkedannet. 

Kronen sdeelt; af Stovnaalenes Stifter ere 
4 parviis fammenvorne og 1 fris enhver af 
de ſammenvoxne bære 2 Stovknoppe. 

Hunblomſtret: Gægeret og Kronen ſom hos hiint. 
Griflet zkleftet i Spidſen. Barret naſten 
kugledannet med mange Froe. 

iſte Art: Hvidt Galdebær (B. alba £,) 

Artm. Bladene haanddannede, haarede og rue paag 
begge Flader. Han⸗ og Hunblomſterne færffilte pan em 
og ſamme Plante, Bærrene ſorte. Fl. Dan, Tab, 
813. 

D. Galdebær, Hundeber, Valffe Rove. Vilde Druer: 

Voxer ikke almindelig paa Gſerder, f. Er. ved Smids 

ftrup i Sjelland, ved Nyekſjobing i Odsherred, ved Staage—⸗ 

fup i Fyen 0. f. v- Temmelig hyppig paa Bornholm. 

Blomſtrer i Juni og Sult. 

Udfoerl. Beſtr. Roden fleeraarig, hvid, tyk og gre 

Bet. Stenglerne ſlyngende, kantede, rue, 4 til g Fod 

fange, Bladene afverlende, ofteſt 5fligede, tandede, ben 

midterſte Flig ſtorſt, bekledte med forte Haar. Lige ud for 

hvert Blad udløser en, Snirkel, ſpiralformigen drefet, 

Blomſterne danne en Klaſe paa Enden af en lang Stilk, 

ſom udſpringer fra Bladaxlerne. Kronen er gronligguul. 

O 2 Stiff 
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Stifterne ere egentligen fun 3, men af diſſe ere 2 bredere 
og bære hver 2 Stsvknoppe, hvoraf man feer, at de ere ſam⸗ 

menvoxne. Stsvknoppene 5. Bærrene forte, 

Anmarkn. Denne Plante er bleven indfat paa forffjels 

fige Steder i Syſtemet. Linne henforte den til Klaſſen 

Monoecie, andre have fat den i Dioecia, og atter andre i 
Syngeneſie. Dens retteſte Plads bliver udentvivl i Pentan- 

dris. J den anførte Figur af Fi, Dan, ev Manglen af Bar⸗ 

rene en veſentlig Fejl; Stsvnaalene ere heller ikke rigtigen 

fremſatte. 

Egenſk. og Brug. Blomſterne have ingen Lugt. 
Den friſte Rod er lidet ſtinkende, bitter og ffarp, men 
bliver mildere ved Tørring. 

Y friſt Tilſtand virfer Roden ſom et afførende og 

urindrivende Middel; endnu heftigere er Virkningen af 
Saften. Et Afkog af I Pund af den friffe Rod ſtal være 
et godt afførende Middel for Horngvæget. 30 Lod friſt 

Nod, kogt i Band og givet en Heſt, vifte dog aldeles ingen 
Virkning paa dette Anusdyr. J den menneftelige Mes 
Dicin har den tilforn været brugt indvendig mod. Epi— 

lepſie og Bugvandſot, og udvendig mod Vandſot i Be—⸗ 
nene og mod Sfrofler, Det ſynes af Erfaringerne 
klart, at den fun har gjort nogen væfentlig Tjeneſte 
der, hvor den fom afførende og urindrivende Middel 
kunde være nyttig. 

J Difonoinien. far man anvendt Roden, males 
til Meel, deels til Brød, deels til Stivelſe. For at 
erholde Kraft- eller Settemelet af denne Rod, rives den 
i friſt Tiſſtand, og Saften udvreffeg. Den Hvide Safs. 
fader et Sattemeel falde til Bunds, Hvorfra man efter 
24 Timer gyder den ovenſtagende Vedſte. Nu afvaſtes 
»Bundfaldes med koldt Vand, hvorved det bliver hvidere 
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og finere, og taber den vedhengende Extraktivſtof, ſom 
gav den hiin ffarpe og afførende Egenſtab. Dette Sæt 
temeel er nu ikke meget forffjeligt fra det af Hveden, 

Blomſterne gjøre neppe den Tjeneſte i Garverierne, 
fom de Xldre have tillagt bem. Bærrene fiulie være 
giftige. Jeg har føiift 4 uden at føle nogen Virkning. 
De flefte Huusdyr, undtagen Geden, vrage Planten. 

aden Art: Tveboe Galdebar (B, diaica L,) 

Artm. Bladene haanddannede, rue Hans og 
Hunblomſterne hver for fig paa ſarſtildte Planter, Bærs 
rene røde. Fl. Dan, Tab. 

9. 

WVoxer efter Weber i Holſteen. 

Blomſtrer i. Juni og. Juli. 

Anmarkn. Den adſkiller fig fra ben forrige ved tvebbe 

Blomſter, hvoraf Hunblomſterne ere mindre, og Stilkene, 

ſom bære diſſe, dobbelt faa forte ſom Hanblomſternes; dens 

Bar ere røde, Jacqvin har en Figur heraf i Fl, auftriacg 
Tåb; 199. Mange anſee den før en Afart af den forrige. 

Egen. og Brug. De ſamme fom den førfte 
Arts. | 

Anden Afdeling. 
bar Tohunnede (Digynia), 

43de Slhegt: Ørehorn (Asclepias). 

Slagtmarke: Kronen ſnoet elfer drejet, 5deelt, Hon⸗ 
ninggiemmerne 5, forſynede med Horn heftede 

til Stevnaalenes Stifter neden for Steovknop⸗ 
? Q 3 pene. 
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—ppene. Frugtbeellerne 2 efter hver Blomſt, een⸗ 
kamrede. Froet har et langt Fnok paa Spidſen. 

afte Yet : Svalerod Øre orn. (A. Vincetoxi- 
— sed 

Artm. Bladene ſtilkede, agdannede, tilfpidfede; 
flint vandbadredes; Blomſterne udforinge: fra Bladax⸗ 
lerne og danne Sfjerme. Fl. Dan. Tab. 849. 

D. Svaletod med hvide Blowſter. Kyll. 

BVyðrer ikke almindelig paa Bakker, f. Ex. ved Brede, 

Sorgenfrie, Roeskilde, Adelersborg, i Qelligdommen, i Røe 

Sogn paa Bornholm 9. ſ. v. 

Blomſtrer i Sult. 

Udforl. Beffr. R oden fleeraarig. Stenslen opo 

vet, I til 2 Fod høj, trind, füntſtribet og haret. Bla⸗ 

dene modſatte, ſtilkede, egdannede tilfpidfede, glatte undta⸗ 

gen paa Ribberne og Randen, hvor de ere fiint haarede. 

Kronſtil kene afvexlende og bære, mange Blomſter i Skier⸗ 
men, Kronexrne viden Honning giemmeét er et Rør, 
ſom ender ſig med 5 ſmaa Horn. Stovnaalene ere 

egentligen 10, men 2 og 2 ere fuldtommen ſammenvoxne, og 

udgjore ſaaledes kun 5. Frugtbellerne ——— 

Frøene mange forſynede med et hvidt ſilkeblodt Fnok 

Anmarkn. Medicus og Moench⸗giore heraf en egen 

Slægt under Navn af Vincetoxicum. 

Egen. og Brug. Den frige Mod har en væm» 
melig Lugt, liig den af Læge Baldrian (Vals office, ), 
høilfen for deg meſte taber fig -ved. Tørring. . For Sma⸗ 
gen ſynes den i Beghndelſen lidet ſod, fiden lidet ſtarp. 

Slomſterne have neſten ingen, eller dog en meget fvag, 
ikke ubehagelig, Lugt, 

Plan⸗ 
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Plaunten er mistænft for af beſtdde giftige Egen— 
ſtaber, fordi flere af den naturlige. Familie, hvortil den 
hører, ere giftige, og fordi den vrages af be flefte Huus⸗ 

Dyr. Det Sande er, at Roden er et ſtarktvirkende 
urin øg førddrivende Middel, hvilfet dere Forſog have 
dekreftet. Paa Grund heraf har den tilforn været brugt 
mod Vandſot, Skrofler ꝛc. Af den pulseriferede Rod 

har. man givet > Drafma, og af den friffe 2-3 Drakmer 
i Infuſion, hoilket fidfte har Fortrinet. Den vandags 
tige Extrakt er i Begyndelſen lidet ſod, balſamiſt, ſiden 
Bitter, Extrakten med Viingeſſt ev ffarpere og behole 
der noget af Rodens egne Lugt. 

Efter Holmbergers Forſog give Stenglerne, ved 
god Behandling, ypperligt Her. De afffjæreg, naat 
Froet ev modent, og udſpredes paa Jorden ſaaledes, 
at Soel og Fugtighed funne virke derpaa. Gaaſnart 
man mærfer, at Skjeverne gaae let fra Taven, da bør 
Den tørres, brydes og ſtjettes ſom almindeligt Hor. 
Den udførligere Behandling fan efterſees i de Stock⸗ 
holmſte Vetenſtaps Handlingar for Aar 1774. Nylig 
gen har en Bergmefter i Ungarn, Hr. Biborczfalva, 
af Roden forfærdiget en Art Tsj, vævet med Silke, 
hvoraf de forevifte Prøver ſtulle være befundne gode og 
Tøjet i Tiden ikke koſte mere end noget over en Gylden 
Alen, uagtet det er 2 Alen bredt og meget fiint. 

Gederne æde den. Heſten æder den førft, naar den 
har faaet Groft. 

44de Glægt: Enzian (Gentiana). 

Slagtmarke: Kronen klokkedannet og foldet, eller flads 
kravet og 4⸗5deelt. Griflet mangler. Frugt⸗ 
knuden ſtilket, omgivet ved Grunden af liges 

94 feg 
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ſaa mange Kjertler, ſom Kronen har Flige. 
Freehuſet aflangt, 1kamret, 2klappet, aabner 
fig paa langs. 

zfte Art: Smalbladet Enzian (G. Pneumo- 
nanthe LÅ.) 

Artm. Kronerne 5kloftede, klokkedannede, tilſpid⸗ 
ſede, udſpringe fra Bladaxlerne. Bladene naſten mn 
brede, buttede. Fl. Dan, Tab. 269. 

D. Liden Enzian med fmalle Blade. Ryll. 

Sjefden paa Overdreve og Enge, f. Fr. paa Ushelbt 

Overdrev paa Kronborg Amt, ved Annebjerggaard i Ods⸗ 

herred, paa en Eng ved Roeskilde; i Svendſtrup Sov 

wed Callundborg Gar År, Markuſſen fundet den. Rylling 

har fundet den i Jylland paa fugtige Steder blande Lyng. + 

Blomſtrer i Juli, Auguft. i 

Udforl. DRE Roden fleraarig, grenet, hvidlig. 

Stenglen opret, 2 til 1 Fod høj, ufuldkommen 4kantet. 

Bladene ſtilklsſe, modſatte, ligebrede eller ſmalt lancetdan⸗ 

nede, lidet tilbagebøjede paa Randen, glatte. Bladene 

udfpringe fra Bladarlerne, deres Stilke ere oventil fortere, 

nedentil længere,  Bægeret 5kloftet, ror⸗klokkedannet, 

med fpidfe Flige. Kronen klokkedannet, deelt i 5 Flige 
med en liden Tand imellem hver, himmelblaa og beftrøet 

med lyſe Punkter. Frsehuſet aflangt med graaladne 

Froe. — 

Anmarkn. Efter Froelich (De Gentiana Libellus p. 

44. 1796.) ſtal den variere med bredere Blade, ſom endog 

nærme fig den ægdannede Figur. Paa de ovennævnte Ste— 

Der, hvor jeg har fundet den i Dannemark, og faa tidt jeg 

hav feet den i Sverige, fvarede den altid fuldkommen til oven⸗ 

ſtaaende 
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ſtaaende Beſkrivelſe. Sebnine har faldet ben Pneumonan- 
the vulgaris, 

” Egenf. og Brug. Planten Har en lidet bitter, 
men dog bebagelig Smag; den anbefales fom er Saar⸗ 

middel. J Rusland bruges den af Almuen mod Kram⸗ 
peflag og mod Vandſot. 

Derſom ben uden Vanſtkelighed fod fig dyrke, fors 
tjente den med Rette en Plads blandt Siirplanterne 3 

vore Haver, 

aden Art: Lancetbladet Enzian (G, lanci- 
folia Nob.) 

Artm. Kronerne fladkravede, 4⸗5kloftede med 
Cfæg. Fligene lancetdannede, ſeidſe. Bagerfligene 
lancetdannede, alle ligeſtore. Bladene lancetdannede. 
Fl. Dan, Tab. 

dr 

Jeg har fundet den paa Bornholm ved Gaaſebakken 

Sonden for Roͤnne. Ar. Markuſſen ved Adelersborg. — I 

Affeffor Schousboes Herbarium findes ogſaa —— 

heraf, tagne i Sjelland. . 

Blomſtrer i Auguſt og September. 

Udførl, Beſtr. Roden aarig, uden Grene, træet, 
guul. Stenglen opret, ftiv, 4hjsrnet, af en Haandbreds 

Højde. Bladene ſpids-lancetdannede, modſatte, heelran⸗ 

dede, glatte. Blomſtergrenene, ſom udſpringe i Blad⸗ 
axlerne, ere forte, omtrent af lige Længde med Mellemrum⸗ 

met imellem Bladene. Bageret af lige Længde med Kros 

nens Hør, 4 r Sfliget. Fligene ſmaltlancetdannede, 

ſpidſe. Kronen liden (i Forhold til de følgende). Roret 

blegblaat. Kraven violetblaa, dens Flige ſpidſe, lancet⸗ 

dannede. Froehuſet aflangt. 
O 5 Anmarkn. 
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Anmarkn. Denne Art er G, Amarella'2P5/derr0m (pa. 
cies plant, p, 1347, og. Hippion axillare Schmide Fl, bo- 

hem. tegnet i Roͤmers Archiv fir die Botanik 1 St. Tab, 

5. Fig, 13. Fra den, fom i Sverige (og im fpecie 4 Up⸗ 

land, af Linne i Fl, ſvec. angivet for dens Voxeſted,) holdes 

for den Linneiſke G. Amarella, ev den véd fit hele Udſeende 

aldeles forſtjellig. Paa mine Excurſioner omkring Upfala & 

September Maaned 1796, i Selſtab med den fortjente ſvenſke 

Botaniker D. Lillieblad, fandt jeg nogle Gange Linnei Ama- 

rella,. ſoin baade ved. ſine Bagerblade og ved den ſenere Bloms 

ſtertid adfiller fig fra G. campeſtris, hvilken den ellers forme 

mer nermeſt; jeg indfaae da nok, at den her beſtrevne Plante 

ikke kunde være cen åg ſamme med hün; men for dog at 

Have. nere Sikkerhed, ſendte jeg nogle Exemplarer af ben 
bornholmſte Plante til Ridder og Profeſſor Thunberg £ 

Upſala med Begjering om videre Oplysning, og fik fra hans 

følgende Svar: ” Cfter at have nøje underføgt den tilſendte 

”Gentiana, finder jeg, at den er aldeles forſtjellig fra den, 

ſom almindelig i Sverige holdes for Amarella, hvilken Wil⸗ 
denow i den ny Udgave af Spec. plant, har optaget under: 

Navn af Germanicø, Øen til mig ſendte Plante har. jeg 

ikke fundet i Sverige, men bet er udentvivl den, ſom 

»Wildenow har. søtaget under Navn af Amarella, + At 
dette virkelig er fan, kan godtgiores deraf, at jeg har. Planten 

for mig af Profeffor Viborgs Herbarium, fom wildenow 

har meddeelt ham under dette Navn, og diſſe Planter ſtemme 
aldeles overeens med de bornholmſte. Ogſaa ſynes denne at 

være den ſamme Plante, ſom af Konig er hjembragt fra 

Island, og fom ligger i flere herværende. Herbarier paategnet 

med hans Haand: G. Amarella. Dickſons iſte Faſcikel 

af, tørrede Plauter Gar jeg ikke ſeet, men Beſtrivelſen, ſom 

Froelich i hans Libellus de Gentiana p. 141 har givet af 
den 

— —— 2 
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den engelſke G. Amarella paſſer, ſom mig fynes, ikke fulde 

kommen til den Wildenowſte eller min Plante. For at 

undgaae Forvitring har jeg troet, ikke at burde beholde Nav⸗ 

net Amarella til denne Plante. 

Egenſt. og Brug. Ubekjendte. 

3die Art: Eng Enzian (G. pratenfis Foelich.) 
Artm. Krouerne fladkravede, 4⸗kloftede, buttede, 

med Sfæg. Bægerfligene uligedannede. BDlaligge lage 
cetdannede. Fl. Dan. Tab. 328, 

3. 

Voxer efter Oeder paa Fadrifte i Danmark. 

Blomſtrer i 

Anmarkn. Denne Plante har jeg ſelv ingenſinde fun 

det i Danmark; men i Hr. Aſſeſſor Schousboes Herbarium 

ligge tvende Planter, tagne her i Landet, ſom fvare fulds 

kommen til Oeders Tegning, af Gam faldet &. -Ama- 
rella. Froelich anmarker, at hans pråtenfis er ſikkert "den; 
ſom Oeder har ladet tegne, og at Figuren fuldkommen paſſer 

til hans Plante paa det mær, at Bladene i Figuren ere mere 

hjertedannede, og Støvnaalene af lige Længde med Kronen; 

men. de.cvennævnte Planter have virfeligen Blade, ſom man 
funde falde hjerte lancetdannede, og godtgjsre ret vel, at 
Oeders Tegning er vigtig Meget let adſtilles den fra den 
foregaaende ved dens (almindeligen) ſtorre Vert, ved de buts 

tede Kronflige, og endeligen ved Gægerfligene, fom vel alle 

ere lancetdannede, men hvoraf de to ere ſtorre end de øvrige, 

Bladene ere bredere, " At Froelich har: anført Oeders Fis 

gur ogſaa til fin G, Amarella, ſees let af væreen Skrivfeil. 

Egen. og Brug. Ubekjendte. 

ade 
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ade Art: Mark Enzian (G. campeſtris L.) 

Artm. Kronerne fladkravede, 4kleftede. Fligene 
buttede, med Skag. De tvende Bagerflige bred⸗ ægs 
dannede, meget ſtorre end de 2 andre, - Bladene agdan⸗ 

nede. Fl. Dan, Tab, 367, 

D. Enzian. 

Ikke ſjelden paa Udmarker og torre Enge. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

dfo⸗rl. Beſctr. Roden aarig, guul, uden Grene, 

Stenglen ovret, med nedlebende Linier fra Bladene, E Fod 

høj og derover, Bladene, ifær de midterfte og pverfte, 

ſpids-egdannede. Kronſtilkene udføringe i Bladaxlerne 

og bære et Blomſter. Bageret akloftet; de tvende Flige 

bred⸗Egdannede, de tvende andre lancetdannede, lidet. fortere 

og fEjulte af de ſtorre. Kroner ne lysblaae, ofteſt 4klsf⸗ 
tede, ſjeldnere 5kloftede. Fligene ægdannede, buttede. 

Anmarkn. Den ovenanforte Figur er tegnet efter et 

meget ſtort Exemplar · En Afart af lidet mindre end en 
Tommes Højde, men hvis Kroner og Blade dog havde den 

almindelige Storrelſe, har jeg fundet paa Bornholm i Hellig⸗ 

bommen i Roe Sogn. Stovnaalene ere ofte fun 4. &: 

Egenſk. og Brug. Smagen af denne Plante er 
noget bitter; den er brugt til af fæfte paa Ol iſtedet for 

Humle, Et Afkog af den flal virke ſom et affsrende 
Middel, og bruges paa flere Steder af Almuen. bå 

Bierne ſege Blomſterne. 

a5de Glægt: Goldnaal (Herniaria), 

Slagtmarke: Bageret 5declt, indentil farvet, — Kro⸗ 
nen mangler. Stevnaalene ”egentligen 10, 

men 
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LT men 5 ere golde, og fun 5 frugtbare og forſh⸗ 
gg nede med Stevknopper. Frochuſet bedekkes 

a af det vedblivende Gæger og har I Froe. 

iſte Art: Glat Goldnaal (H. glabra L.) 

Artm. Stengler og Blade glatte. Fl. Dan; 
Tab. 5209. 

D: Piſſeurt, Bridurt. Ryll. Brokurt paa Bornholm. 

Voxer almindeligen paa tørre, ſandige og høje Marker. 

Blom fører fra Juni til September. 

Udfsrl. Beſtr. Roden aarig. Stenglen frys 

bende, udſtrakt, grenet, glat, af en Haandbreds Lengde og 

derover. Bladene afverlende og modſatte, agdannede, 

ſtilklsſe, heelrandede, glatte, enkelte Haar undtagne, form 

fidde paa Randen: ved Grunden af Bladene fidde et eller 

flere hvide, hindede Biblade. Blomſterne ere meget ſmaa 

og fræve Glas for. af vorde underføgte. De ſidde flere til⸗ 

hobe i (maa Nogler i Bladaxlerne. BDægerfligene 5, 

af ſamme Form og Farve ſom Bladene, Degolde Stov⸗ 

naale, ſom vanfkeligen ſees med en almindelig Luppe, ſidde 

afverlende med Begeret. 

Anmarkn. $ de fleſte Blomſter, jeg underſogte, mange 

(ede de golde Stovnaale aldeles. Heller iffe har Oeder tegs 

net dem i den ovenanførte Figur, 

Egen. og Brug. Denne liden Plante har 
ingen Lugt, og fun den olmindelige Urteſmag; dog er 

en Infuſion heraf noget bitter, bliver ogſaa fort ved 

Tilſetning af Jernvitriol. 

Oldtidens Loger brugte den mod forſtjellige Syg⸗ 
domme, f. Er. Brof (Hernia), hboraf dens latinſte 

Navbn. 
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Nabn. Nogle have ogſaa brugt ben mod Steenfmerte 
og ſom urindrivende Middel, hvoraf bens danſte Ravn. 
Den har forlængft maattet vige Pladſen for bedre 
Midler. 

Formedelſt de Saltdele, den indeholder, afgiver 
den en god Fede for Faarene. Køer. og Heſte æde den 
ogfaa, men Geder og Ssiin vrage den. 

aden Art: Stivhaaret Goldnaal (H. hirſuta L.) 

Urtur. Stengler og Blade ſtivhaarede. Fl. Dan, 
Tab. 

Voxer paa ſandige Steder, fjeldnere end den forrige.” 

Blomſtrer fra Juni til September. 

Anmarkn. Efter de fleſte Plantekyndiges Mening er 

denne fun en Afart af den foregaaende, da den blot adſtiller 

fig ved fin lyfere grønne Farve, ved længere og ſterkt haarede 

Stengler og Blade. Nu er det vif, at diſſe Charakterer 

ikke egentligen bør være tiltrætfelige for at beſtemme en ſer⸗ 

file Art; men det er ogſaa viſt, at begge Planterne faaede é 
fiere Lar i cer og ſamme Jordmon og af Frøe avlet paa 

Stedet, iffe forandre deres Udfeende, hvorom jeg ved Forføg 

i vor botaniſte Have har overbeviiſt mig; der er ſaaledes 

ogſaa Grund til ikke af anfee den for en blot Afart. En 

Tegning af den findes i Bauſtini Hiſtor. plant, 3, p. 379 og 

i Zannichelli Iſtoria della plante che nascono ne lidi intor- 

no a Venezia Tab, 254, hvilken fidfte dog er langt mine 

dre haaret end vor Plante, Roth anmarker, at den ſtiv— 

fjaarede er mere morkfarvet end den glatte, GhGvilfer netop 

er modſat min Erfaring. —— Stackhouſe paa⸗ 

ſtager, 
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faaet, at baade denne eg foregaaende Art ere begge fleer⸗ 

aarige Planter. 

Egen. og Brug. Omtrent de ſamme ſom 
foregaaendes. 

—46de Slægt: Gaaſefod (Chenopodium). 

Slagtmatke: Boegeret 1bladet, zkloftet, henimod 
Modenheden tilflutter omfring Froet. Kronen 
mangler. Froet 1, overſadigt, lindſedannet⸗ 
fladtrykt. 

2) Med kantede eller tandede Blade. 

aſte Art: Stolthenriks Gaaſefod (C. Bonus 
Henricus L.) 

Artm. Bladene triangulær-piledannede, heelran⸗ 
dede. Blomſterne i lange ſammenſatte Ax, uden Blade. 
Fl. Dan. Tab. 579. 

D. Stolt Hendrik, ATaode: 

Almindelig ved Veje, — Mure, og paa Kirke⸗ 

gaarde ꝛc. i Gruusjord. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. — modnes i Slut⸗ 
ningen af September. 

Udforl. Beſtr. Roden ſleeraarig, grenet. Steng⸗ 

len 1 til 1% Fod høj; opret, lidet grenet, trind og jevn ved 

Grunden, mod Spidfen ſtribet og kantet. Bladene ſtilkede, 

afverlende, triangular / piledannede, bølgede i Manden, blege 

ng aarede paa Underfladen, hvor de ogſaa ere lidet beſtroede 

med et hvidt Mel. Blomſterne fidte i fmaa Knipper 

fæt paa hinanden: og danne derped et kugledannet Ap Ds 

geret 1bladet, deelt i 5 paa Randen hindede og paa Spide 

fen 
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fen tandede Flige. Stovnaalene længere eud Bægeret, 

med gule, dobbelte Stovknoppe. Arret finder jeg hos noale 

tredeelt, og enfelte Hunblomſter iblandet de tvefjønnede. 

Froet omgives af Bageret, er ftørre end dette, fladtrykt 

og næften nyredannet. 

Anmarkn. Farven ev mislykkedes i den anførte Figur 

af-Fl, Dan, Hos Curtis i Fl, Lond, finder man denne, liges 

ſom hele Planten, bedre udtrykt Tab, 184. 

Egenſt. og Brug. Blomſterne af denne Plante 
give ingen Lugt. - Bladene have en flimet noget faltage 
fig Smag. Medens de ere unge og bløde, ſamles be og 
bruges ſom Spinat, eller blande andet Grønfel. Deres 
Anvendelſe hertil er ikke faa almindeligen fjende, ſom 

ben fortjente. J Engelland, fornemmelig i Lincoinfpire, 
dyrkes Planten il dette Brug, og man agter den hojere 
end Spinaten. Man faner den fjer om Vaaren i Bede; 

prævarerede fom til Aſparges; om Efteraaret i vaadt 

Vejrligt flyttes De ud i lignende Bede, og ſattes i en 
Fods Uftand fra hinanden; Bedet tildekkes om Vinte⸗ 

ren med Gjodning. Til næfte Vaar give de da en rig 
Haft. Bladene og Toppen afffjæres og anvendes paa 
den Maade, jeg ovenfor har nævnet, De unge Rode 
ſtud bruges ſom Aſparges. Da Mlanten er vedvaren⸗ 
de, vil den i mange Aar, ſelb ved mindre omhyggelig 
Plieje, give god Fordeel. 

Lægerne beromme de frife Blade, udvortes ans 
vendte, paa friffe Saar, Ogſaa mod langvarige Ud— 

flet, Sygdomme rofeå de af mange, ffjøndt de nu ikke 

meget bruges. Man anvender Bladene enten hele, eller 

bedre fnufedej og afvexler dermed 1 eller 2 Gange om 
Dagen. J Søerige har man brugt den bittre Rod * 

veriſeret J Hoſte hos Faar. 

Geder 

EEN ET EN EN ENE 
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Geder og Faar æde Planten i Mangel af bedre 
Fade, Køer, Hefle og Sviin vrage den. Rensdyret 
æder den ikke. 

2den Art: Rant Gaafefod (Ch. urbicum L,) 

b Artm. Bladene friangulære, uthdeligt og foagt fans 

Dede. Blomſterne i tætte, ranke og lange Klaſer, ſom 
ligge nær op til Stenglen. Fl, Dan, Tab, 1148. 

D. 

Voxer almindelig ved Landsbyer, paa Gader og gruſede 

Eteder. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden aarig. Stenglen opret, 

henimod 2 Fod hoj, glat og furet. Bladene afvexlende, 

ftilfede, triangulære og mere eller mindre tandede, glatte paa 

begge Flader. Blomſterne ſidde tæt paa hinanden i ud, 

mærfet ftive, fange og vante Klaſer, ſom ſtaae lige op med 

Stenglen. Bagerfligene ere heelrandede og Frugten 

mere tilrundet end den foregagendes. 

UnmærEn., Engellænderen Woodward anfeer den for 

en Afart af Ch, rubrum, fom det ſynes, uden god Grund. 

Den anførte Figur er ypperlig, og den bedfte fom endnu 

haves af denne Plante. 

Egen. og Brug. Den giver hverken Lugt eller 
Smag. De unge Blade funne vel bruges ſom Spinat, 
dog ere de ikke faa behagelige, ſom de af den førffe Art, 

og da Planten er aarig, fan åen heller ikke dyrkes med 

nogen Fordeel. 

Geder og Faar ade den. Heſte og Koer vrage den. 

2den Del, P 3die 
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die Art: Rod Gaafefod (Ch, rubrum L.) 

—Artm. Bladene rudedannede, bugtet⸗tandede. 
Blomſterne ſidde i forte Klaſer i Bladaxlerne og i Tops 
pen med Blade imellem. Fl. Dan, Tab. 1149. 

S. 

Voxer almindelig ved Gjodningspladſer, paa gruſede og 

dyrkede Steder. 

Blomſtrer i Auguſt og September. 

Udfør. Beſtr. Roden aarig. Stenglen optet, 

1Fod høj og derover, ſtribet og grenet ved Grunden, ofteſt 

Blodrød, naar Froet modnes, Bladene afvexlende, lange 

ftilfede, med meget butte og bugtede Tender, glatte, uden 

hvidt Meel. Blomſterne fidde i forte, trinde, ſammen⸗ 

fatte Ar, ſom ikke ere grenede, med et ligebredt Biblad under 

hvert Smaaaxx. Bagerfligene ofteſt rode. Froet 

lindſedannet, glat, ſortbrunt. 

Anmarkn. Af Frugten findes en ypperlig "Figur hos 
Gærtner de feminib, plant, Tom. 1. "Tab, 75, Naar 

Planten bliver fuldvoxen, eller faner Froſt, bliver den 

haſtig rod. 

Egen. | og Brug. Denne Plante er uden al Lugt 
og Smag. De unge Blade kunne bruges imellem Kaal. 

en ſtal, efter de idres Jagttagelſer, være en 
Gift for Soiin. Imidlertid æde de den dog efter Holm⸗ 

bergers Angivelſe, hoilket jeg ogſaa felv har feer, De 
gyrige Huusdyr, undtagen Faarene, vrage den. 

ade Art: Muur Gaafefod (Ch. murale £,) 
Artm. Bladene næften agdannede eller triangulære, 

glindſende, fpide- renser, Tandernes Spidſer rodladne. 
Blom⸗ 
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Blomſterne ſidde i greuede Klaſer, uden Blade imellem. 
Fl. Dan. Tab, 

D. 

Ikke ſjelden ved Gjerder og Mure, meeſt i Gruusjord. 

Blomſtrer fra Juli til October. 

Udførl. Beſtr. Roden aarig, tapdannet, Steng⸗ 
Ten opret, I til 2 Fod høj, grenet, nedentil glat, oventil 
heftrøet med et fint Meel. Sladene afverlende, ſtilkede, 

næften ægdannede, ſpidſe, ulige fandede; Tændernes Spidſe 

rødlig, Overfladen glindſende, Underfladen ſtundom beſtroet 

med et hvide Meeſ. Blomſterne ſidde i grenede og uds 

ſpredte Klaſer, der tilhebe danne Koſte, uden Biblade. 

Bagerne ere ofteſt grønne, undertiden rødlige, hver Flig 
omgiven med en hvid hinder Rand og beſtroede med Meel. 

Anmarkn. Curtis har en god Figur heraf i Fl, Len. 

dinenf, No, 61. Dens mere grønne Farve og de grenede 
og bladloſe Blomſterklaſer udmærfe den iſer fra den røde 

Gaaſefod, hvormed den let forverles. 

Egenſk. og Brug. Denne Art forraader fig hoer⸗ 
ken ved Lugt eller Smag. Den vrages almindeligen af 
Huusdyrene; dog æde Køerne den i Mangel af Bedre. 

Den angibes ogſaa ſom giftig for Sviin. 

ste Art: Hvid Gaaſefod (Ch, album Z,) 
Urim. Bladene vudedannet ;triangniære, uordents 

figen tandede, ligefom udgnavede, men bag til fra Bet 

bredeſte til Grunden, helrandede, De sverfie Blade 
aflange. Blomſterne i oprette Klaſer. Fl, Dan, T. 

D. Bred Skov Meld med tynde Blade, Art. 

P 2 Voxer 

så 
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Voxer almindeligen ſom Ukrud i Haver, ved Sjerder nå 

Mure, ogſaa paa Agre mellem Sad. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. Froene modnes i Sep⸗ 

tember. 

Udførl. Beſtr. Roden aarig, trevlet, hvid. Steng⸗ 

len opret, x til 3 Fod høj, kantet og ſtribet, opfyldt med en 

hvid Marv. Bladene rudedannets triangulære, gnavede i 

Manden, men fra det Sted, Hvor de ere bredeft, og til Blade 

ſtilken, helrandede 3. de overſte Blade aflange, ofteft ſvagt 

tandede, ſſeldnere heelrandede. Blomſterne fidde i ſmaa 

Ax, ſom ſamlede danne oprette Klaſer. Bageret zkantet. 

Baegerfligene agdannede, beſtroede med et hvide Meel. 

Stovnaalene lidet længere end Begeret. Frugtknu— 

den tilrundet. Frset brunladent. 

Anmarkn. Curtis har givet en god Figur af denne 

Plante i Fl. Lond. Tab, 91. Vaillants Figur Tab, 7. 
Fig, I, ſom Lamarck i Encycloped, methodique og Withes 

ring i Botanical Arrangement of british plants anføre til 

Ch. viride, hører herhid. Formodentlig ev denne Citatton ved 
Fejlſtrivning i den anden Udgave af Sp. plant, kommet til. ag 

frane under vøride; 4 Fl, Svecica anføres den, ſom den bør, 
under album, 

Denne, faavelfom de øvrige Arter af Slægten, ere tem⸗ 

meligen forføjellige efter Alderen, Gvorved Begynderen lettes 

ligen misledes. Blandt dem alle udmærfer denne Art fig ved 

et mere Hvidt Udſeende. | 

Egen. og Brug. Den hvide Gaaſefod udmærs 
fer fig hverken ved Lugt eller Smag. Den er hos os 

en af de almindeligſte blandt hele Slægten, og da den 

voxer hyppig ved Mogdynger, føres den lettelig paa 
Ageren, 
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Ageren, hvor den for Landmanden er bleven. et Gefoærs 
ligt Ukrud. 

Deng unge Blade funne bruges blandt Kaal. 
Lightfoot anfører i der mindſte, af man ſaaledes benptter 

. fig af dem i Skotland. 

Pallas beretter, af de tyſte Coloniſter ved Volga 
hjelpe fig ved indfaldende Misvext med Froet, fom denne 
Plante bæfer i Overfledighed. De bruge det enten til 
Grød, eller blander med Meel, til Brød. 

Ved Tilberedningen af Chagrin og Saffian, blis 
per Haarfiden af Skindene befirset med Frse af em 
Plante af denne Slægt; difje Froe indtrædes i Skin⸗ 
dene for af give Læderet de ſmaa kornformige Ujevnhe⸗ 
der, ſom man finder deri, Pallas og Syldenftædt, 
fom have beſtrevet Fremgangsmaaden hermed, nævne 
fun Planten ved dens provincielle Navn paa de Steder, 
men Leonhardi holder den hvide Gaafefod for af være 
den Plante, fom giver diſſe Froe. 

Køer, Geder og Faar æde Planten; Heffene —* 
den ikke. Svinene uyde den med Begjerlighed. 

Gte Art: Gron Gaaſefod (Ch, viride L 

Artm. Stengelbladene rudedannede, ſparſomt 
bugtet⸗ tandede, de oberſte Blade lancetdannede. Klas 
ſerne grenede med et og andet enkelt Blad. Fl. Dan, 
Tab. 1150, 

D. Liden Skovmelde. Ryll. 

Voxer paa ſamme Steder ſom den forrige. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Anmarkn. Flere Plantekyndige anſee denne for en blot 

Afart af den foregaagende. Imidlertid Holde de fig begge, 

P 3 . dyrs 
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byrkede i den herværende botaniffe Have, yhberſt forſtjellige 

i Udfeende, Denne er beſtandigen mindre, dens øverfte 

Blade mere langſtrakte og altid uden Tænder; de nederfte 

Blade have fun en og anden Tand med et bugtet Indſnit. 

Blomſterklaſerne ere mere ſammenſatte og længere. 

Jeg finder ingen Figur, ſom fvarer fuldkommen til vor 

Plante, undtagen den ovenfor anførte, fom ev udmærket god. 

Den Tegning, fom Curtis har givet i Fl. Lond. Tab, 103 

under Navn af viride; og fom i den tredie Udgave af Witbes 
ring citeres hertil, er, ſaavidt jeg ffjønner, Ch, ſerotinum. 

Egenſk. og Brug. Den er uden Lugt og Smag, 
ſom næften hele Slægten. 

Geder, Faar og Soiin æde den» Rensdyret vra⸗ 
giv den. 

7de Art: Blandet Gaaſefod (C. hybridum L.) 

Urim. Bladene næften hjertedannet⸗triangulæxre, 
bugtet⸗ tandede, (Tænderne ligedannede) paa den bages 
fie Rand ved Grunden helrandede. Blomſterne i gres 
nede Klaſer, ſom tilſaumen danne en Cop. FI. Dan, 
Tab. 

DD. 

Sjelden. Den ffal være fundet paa Amager. Jeg 

Gar fundet den i Mar yderſt ſparſomt uden for Caftelsporten, 

ned mod Søen. 

Blomſtrer i Auguſt. 

Udførl, Beſtr. Roden aarig. Stenglen opret, 

1 Fod høj, kantet, grenet. Bladene afverlende, glatte, 

næften hjertedannede, bugtede med 4 til 6 ligedannede Ten—⸗ 

Der og en lang udſtrakt Spidſe- Blomſterne ſidde i ares 

nede Klafer, ſom tilhobe danne en udbrede Top, hvorved den 

udmar⸗ 
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udmærker fig fra alle de øvrige Arter, De nederſte Grene 
af Klaſerne have et Biblad. 

Anmærtn. Curtis far en god Figur heraf i Fl, Lond, 
No, 42. Tab, 148, Vaillants Figur Tab, 7, 2. ev ogs 

fan god, 

Egen. og Brug. Man angiver, at denne Plante 
fral have en ubehagelig og hedøvende Lugt, lig det gifø 
tige Pigoble (Datura Stramonium), hvilket jeg dog ikke 
har kunnet iagttage hos de lebende Exemplarer, jeg hag 
havt i Hande. 

Efterretningen om at den, faavel raa ſom kogt, 
ffal være Gift for Soviin, forffriver fig fra den gamle 

Tragus. Til denne Beretning føjer Pollich, at en 
førgelig Erfaring i det Churfalziſte har befræfter dens 

Sandhed. Imidlertid borge ingen egentlige Forføg for 
Rigtigheden heraf. 

Linnes Hvøothefe, at denne Plante fulde være en 
Baſtard af den gronne Gaafefod (Ch, viride) befrugtet 
af den giftige Pigable (Dar. Stramon,) fortjener vel 
neppe at anføres, 

Koer og Faar æde Planten. De obrige Huusdyr 
brage den. 

zde Art: Rundbugtet Gaaſefod (Ch, glaucum L.) 

Artm. Bladene aflange, bugtet-tandede, paa Un. 
berfiaden hvidgraage. Blomſterne danne enkelte bladloſe 
Klaſer. Fl. Dan, Tab, 1151. 

D. Bild hvidſtinnende Meld, Ryll. 

Ikke fjelden ved Byer, paa Gader og gruſede Steteg 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

P 4 Udfsrſl. 
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Udfsorſ. Beſtr. Roden aarig. Stenglerne neb⸗ 
liggende af F Fods Længde og derover, glatte, rodſtribede. 

Bladene afverlende, aflange, kortſtilkede, bugtet standede. 

Tænderne butte, vaa Underfladen tæt beſtroede med hvide 

runde Korn, fom Meel. Blomſterne fidde i ſmaa Hobe, 

ſom ſamlede danne en liden Klaſe. 

Egenſk. og Brug. Denne Art har intet udmar⸗ 
kende i Lugt eller Smag. Man veed endnu ikke at drage 
nogen Nytte af ben. ; 

De flefte Huusdyr æde den i Mangel af bedre Fode. 

xx) Med heelrandede Blade. 

Yde Art: Aabenbæegeret Gaafefod (Ch. poly- 
fpermum L.) ; 

Artm. Bladene ægdannede, heelrandede. Bloms 
ſterne i tredeelte bladlsſe Topper. Bagerfligene ligge 
adabne omkring det blodrøde Froe. Fl. Dan. Tab, 1153. 

D. 

Ikke almindelig) i Sjelland ved Flaſkekroen, ved gamle 

Kjøge Kroe og ved Præftøe; hyppigere i Fyen ved Gjerder. 

Blowſtrer 1 Juli og Auguſt. Frøene modnes i Sepe 

temher. 
Udfsrl. Beſtr. Roden aarig, trevlet, rodladen. 

Stenglerne naſten oprette, £ til 12 Fod høje, akantede, 

glatte, Bladene ægdannede, fiilfede, glatte, Randen og Aar 

revne ofte røde, Blomferne fidde i grenede Topper, eller 

neeſten i Qvaſte, fom ere tvedeelte og uden Blade, Bæges 

ret har 5 ægdannede Flige, der ikke, ſom hos de foregaaende 
Urter, flutte fg fælt om Frøet, men ligge aabne uden omkring 

Bette, Stovnaalenes Stifter ere bredeft ved Bruns 

den 
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ben og efter Befrugtningen længere end Bageret. Griflet 

er meget fort. Froet tilrundet og blodrøde. 

Anmarkn. Foruden ovenanforte Fiqur finder man en 

ffjøn Tegning af denne Plante hos Curtis i Fl, Lond, 
Tab. 116. 

Egenſk. og Brug. Man beretter, jeg troer efter 
Loͤſel, at Fiſkene ſtulle fedes af denne Plante, naar den 
kaſtes i Parkerne. 

Den ades af Koer og Faar; Geder og Heſte 
vrage den. 

rode Art: Stinkende Gaaſefod (Ch. Vulvaria L.) 

Artm. Med en nedliggende eller udſpredt Stengel. 
Bladene rudedannets ægdannede, helrandede, beftrøede 
med glindſende hoidt Støv paa Underfladen. Blomſterne 

ſidde i Bladaxlerne i Nogler, ſom ſamlede danne Toppe. 
Fl. Dan, Tab. 1152. 

GY 
— 6 

Sjelden; i Sjelland ved Charlottenlund, uden for Kjø: 

benhavns Øfter Port og paa Amager; i Fyen har Hr. govs 
neman fundet den i Ryslinge. 

Blomſtrer i Auguſt og September. 

Udførl. Beſtr. Roden aarig. Stenglen nedlig⸗ 

gende, af en Haandbreds Storrelſe, ſtribet med udſpredte 

Grene (dyrket opret, men udſpredt, 1 Fod lang). Bla— 

dene afverlende, heelrandede, rudedannet Egdannede, ſtil⸗ 

fede, hvidgraae paa Underfladen af det Støv, hvormed de 

ere beſtroede, ſom under Glaſſet ligner glindſende Sandkorn; 

forreſten glatte. (De ſtorſte Blade paa dyrkede Planter naſten 

ſpyddannede). Blomſterne ſidde i en ſammentrukken Top, 

uden Blade. 

P 5 Anmarkn. 
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Anmarkn. Curtis har en god Figur heraf i FI, Lon- 
dinenf, under Navn af Ch. olidum. 

Egenſk. og Brug. Denne Art udmærker fig frem⸗ 
for de obrige af Slægten ved fin yderſt ubehagelige, ſtin⸗ 

kende Lugt, ſom nogenlunde ligner den af falte halgs 
raadnede Fiſt. Gnider man Bladene foagt imellem Fin⸗ 
gerne, da vedhænger Lugten længe, og forſvinder end ikke 
ſtrax ved at vaffe dem i Vand. Naar Planten tørres; 
taber den fig efterhaanden. Lugten er foagere hos de 

Planter, ber vore i en grufet, end hos dem, fom vove 

i en fugtig Jordmon. 

De ældre Læger have brugt den mod hyſteriſke Til⸗ 
fælde, ofteft i Form af Latberge. J de fenere Tiber er 
den gaaet af Brug. Efter Dambourneys Forføg 
giver et Afkog af Planten den Uld, ſom er tilberedet med 
Tinoplssning, en beftandig citronguul Farve. Afko⸗ 
get ſtinker, men Ulden ikke. 

De fleſte Huusdyr æde den i Mangel af Bedre. 
Svinet vrager ben. É 

rate Art: Strand Gaaſefod (Ch. maritimum L,) 

Urim. Bladene ſyeldannede, halbtrinde. Blome 
ſterne i ſmaa Nogler i Bladaxlerne. Fl. Dan, Tab. 
439. 

D. Liden Salturt med glindfende Frse. Ryll. 

Almindelig ved Strandkanterne, paa Amager, Salt⸗ 
holm, ved Caſtellet, Frederiksſund, Korføer ꝛc. 

Blomſtrer i Auguſt. Froene modnes i October. 

Udforl. Beſer. Roden aarig, ſterkt trevlet. Sten ge 

len Stilet Fod bøj, opret, kantet, glat med purpurfarvede 

Liner, Bladene ligebrede, kjodede, afvexlende, ſtilkloſe, 

plane 

7 EN 
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plane paa den ene og ophøjede paa den anden Flade. Blom⸗ 

ſterne ftilfløfe, ſidde i Bladaxlerne 2 til 4 ſamlede. 

Egen. og Brug. Strand Gaafeføden har en 
føag faltagtig Smag. Den anvendes i Siberien og 

Aſtrakan til af brænde Potaſte af, tilligemed andre 
Strandvexter. 

Medfyltet med Peber og Eddike, ligeſom aarig Sal⸗ 

ting (Salic. herbacea) giver den en ganſte behagelig Net, 

Faar og Heſte æde den, 

47de Slægt: Melde (Atriplex). 

Slagtmarke: Med fleerboe og cenboe Blomſter. 
Det tvekjonnede: Bageret zbladet. Kronen 

mangler. 

Hunblomſterne: Bægeret 2bladet, vedblivende, 
Froet 1, lindſedannet, bedekket af det 2bla⸗ 

dede Beger, og en tynd Froehinde. 

afte Art: Portulak Melde (A. portulacoides Z,) 

Urim. Stenglen buffartet. Bladene, omvendt⸗ 
ægdannede. Fl. Dan, Tab. 

D. Strand Portulak. Ryll. 

Voxer efter Kylling pan Amager og andre Steder paa 

Strandſiderne. 

Blomſtrer i Juli. 

Anmarkn. Jeg anfører denne Plante ſom voxende her 

blot paa Kyllings Authoritet. Efter hans Tiv har, faas 

vidt jeg veed, ingen fundet den her; og Guo forſikkrer os, at 

hans Plante hav været den rigtige? Sowerby har en Figur 

heraf i Eng, Bot, Tab, 261. 

Egenſt. 
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Egenſk. og Brug. Dens Blade ere faftfulde og 
have nogen ſaltagtig Smag, De kunde indlægges i Ed⸗ 
dike og bruges fom Salat. Man har anpriſt Bragen 
heraf mod Skjerbug. 

De fleſte Huusdyr ſtulle æde —J 

aden Art: Roſenartet Melde (A. rofea L.) 

Artm. Bladene muurffedannede, tandede, beſtroe⸗ 
Be iſer paa Underfladen med et hvide Meelz de frugts 

foreude Begerblade tandede paa Randen og Overfladen, 

Fl, Dan. Tab. 
J 

—XR eN i | 
Sjelden. Ved Frederifsfund paa Stranden, ligeover 

for Jegerspriis, hvor jeg 1795 har taget de Exemplarer, hvor⸗ 

efter den følgende Beſtrivelſe ev udkaſtet. Den er fiden funs 

Det ved Lyngbye. Af Froe derfra har jeg levende dyrkede 

Exemplarer for mig. 

Blomſtrer i Auguſt. Frøene modnes i Slutningen af 

Seprember. 

Udfsrl. Beſtr. Roden aarig. Stenglen 2 til 3 

Fod høj, opret, ſterkt grenet, fladtrykt, omdrejet, guulgron. 

Grenene udftaaende, afvexlende. Bladene muurſkedan⸗ 

nede, tandede, glatte, tilſpidſede, hvidlige iſer paa Underflar 

den, ſtilkede, fun de allersverſte ere neſten ægdannede og 

ſtilkloſe. Bægerbladene, fom indflutte Froet, danne 

omtrent en Triangel; de ere alle fvagt tandede paa Randen, 

fjelden mangle Tænderne paa Overfladen; de fidde i ſmaa 
Knipper, med nogen Afſtand mellem hvert Knippe. Froet 

brunt, ophojet paa den ene og fladt paa den anden Side. 

Anmarkn. Af denne ſſeldne Plante finder jeg ingen 

fuldfommen paffende Tegning. Bauhins i Prod, p. 58, 

fom 

E 
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ſom Linne citerer, giver paa nogen Maade Idee om Plan⸗ 
tens Udſeende. Bedre er en Figur hos Gesner i Opera bo. 

tanica P, 1, Tab, 7. 58, ſtjondt det fun ev den yderſte Ende 

af en Green. Hills. Figur i The vegetable Syftem, 26; 
Tab. 43. Fig. 4 er aldeles mislykket, fom de flefte af hans 

Tegninger, Moench kalder Planten A. monoica, fordi han 

altid har fundet den blot med eenboe Blomſter. 

Egen É. og Brug. Denne Art udmærfer fig hoer⸗ 

ken ved Smag eller Lugt. Dens Nyite er hidiudtil 
ubekjendt. 

Huusdyrene elſte den ikke. 

zdie Art: Fliget Melde (A. laciniata L.) 

AUrtm. Bladene neſten muurſkedannede, bugtet⸗ 
tandede, pad Underfladen ſolvfſarvede. Blomſterne ſidde 
fæt paa hinanden i tynde Ax, Fl. Dan, Tab. 

7). 

Voxer i Holfteen, efter Weber, 

Blomſtrer i 

Anmarkn. Jeg anfører denne Plante ſom vorende her 

pax Webers: Aurhoritet, ſelv har jeg aldrig fundet den efler 

feet den levende, … J Gerard's The Herbal or general hi- 

ſtory of. plants findes en Figur aldeles overeensſtemmende 

med et Exemplar, jeg har for mig af Prof. Viborgs Herba⸗ 

rium, fom er ſammenlignet med den linneiſke Plante i 

Smiths Samling. Ogſaa Sill har en temmelig god Figur 

herafi The vegetable Syſtem. Tom, 26. Tab, 44. Fig, 5. 

Egenſk. og Brug. Schoͤpf anmærfer om den 
i fin Materia medica, at dens Frugt ſtaf indeholde 
en fej guul Safe, af lige Egenſtaber med Gummi Gutta. 

Køer, Geder og Hefie ville æde den. 

4de 
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ade Art: Spydbladet Melde (A. haſtata L.) É 

Urim. Bladene triangulære eller føpbdannede, De 
frugtførende Begerblade ere ſtore, muurſtedannede, fans 
dede eller fligede. Fl, Dan, Tab. 

D. 

Voxer temmeligen almindelig ved Mogbyngeſteder, i Kſok—⸗ 

kenhaver ꝛc. i feed Jord. Uden for Caftelsporten ned mod 

Stranden ſtage 3 merfelige Afarter blandede imellem hinanden. 

Blomſtrer i Auguſt. Frøene modnes i September. 

Udførl, Beſtr. Koden aarig, trevlet, hvid. St en g⸗ 
lem almindeligen opret, 2 til 3 Fod høj, 4kantet, glat, ſterkt 
grenet og rødlig, hvor Grenene udſpringe. Grenene mod⸗ 

fatte, de nederſte lengſt, meget udſtagende og ligge ſtundom 

hen ad Jorden. De nederſte Blade triangufære, tandede, 

ſtilkede, glatte, modſatte, fjødede og ſaftfulde, blegere paa 

Underfladen, uden at være beſtroede med Meel; de vverſte 

æg: lancetdannede, kortſtilkede, heelrandede og afverlendes 

Blomſterne fidde i Knipper, ſom ſamlede udgjøre Ar, 

hvert Knippe lader en liden Afſtand imellem fig. De golde 

tvekſonnede Blomſters Bagere have 5 ægdannede, 

hule, i Kanten revne Blade, fortere end de 5 Stovnaale; 

i Midten findes en liden gold Frugtknude. De frugtbare 

Blomſters Bagere ere 2bladede, trtangulære eller hjer⸗ 

tedannede, med faa Tænder paa Randen ved Grunden eg 

beftrøede med hvide Punkter paa Ryggen. Man finder uns 

dertiden 3 Grifler. Froset tilrundet, fladtrykt. 
— —* ” 

Xnmærtn. Denne Plante har mange Afarter, fom jeg 

ingenſteds finder nojagtigen beſtrevne eller tegnede. Jeg 

anfører den ovenfor beffrevne, fon Hovedart, fordi det er 

den af dem alle, der narmeſt paſſer til Moriſons Figur 

T, 3. Sect. 5. Tab, 32. Fig, 14, ſom Linne fat anført til 
fin 

es see 
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Va * ſtemmer endnu fuldkomnere overeens med 
— hos Curtis 4 Fl, Lond, Tab, 118. Det ev mar⸗ 

lige, at baade denne og de følgende Afarter vore imellem 

verandre i en og ſamme Jordbund, og holde fig dog beftans 

digen ſaa udmærfet forſtjellige, at man paa lang Afſtand 

ſkielner dem fra hinanden. Ligeſaa ere de nu alle dyrkede i vor 
botanife Have, uden nogen anden Forſtjel, end at de ere 

blevne mindre faftfulde, fordi deres naturlige Voxeſted er 

langt federe. Derſom Beffrivelfen ikke bedrager, faa er vor 

Plante den ſamme, ſom Villars i Fl. Delphinat, falder A. 

oppoſititolia· Jeg hav udkaſtet Artmarket ſaaledes, at baade 

Hovedarten og alle Afarterne derved kunne fjendes; men den 

udførlige Beſtrivelſe er gjore blog efter Hovedarten. 

1fie Afart. Smaabegeret Melbe (A..h, micro. 
theca Nob.) 

Med triangulære tandede Blades Bagerbla⸗ 

dene ſmaa, ſterkt tandede baade pag Randen og Ryg: 

gen, hvor de ogſaa ere forſynede med et bvidt Meel. 
Fl, Dan, Tab, 

Anmarkn. Det er den, ſom kommer Hovedarten nær: 

meſt. Den er imidlertid let at ſtjelne derfra ved de anførte 
Kjendemerker og ved. de flanfere, tyndere og rodligere Ax. Dens 

Blades tvende Grundflige ere ogſaa ſtorre. Den voxer melse” 

(em de andre ved Caftellet. 

gden Afart. Storbegeret Melde (A. h. macro- 

theca Nob.) 

Med fuldkommen ſpyddannede naſten heelrandede 

Blade. Bagerbladene ſtore, blot tandede paa Ran⸗ 

den, Fl, Dan, Tab, 

Anmarkn. Af denne Art Gar Baubin en Sigur, ſom 
er nogenlunde kjendelig, i Hiſtoria plant, II. 974. 2. Den 

er 
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er undertiden nedliggende, og har en og anden Tand paa de 
nederſte Blade. 

die Afart: Skjonbegeret Melde (A,h. calotheca No⸗.) 
Med fpyddannede ftærkt fligede Blade, Bægers 

bladene dobbelt fag ftore, ſom de foregagendes og * 
fligede. Fl. Dan. Tab. 

Anmerkn. Denne ev yderſt forſtjellig fra alle de andre; 

og burde maaſkee være en ſerſtilt Art, Det er den ſtorſte af 

dem alle, og den holder fig ofteſt opret. Den afvexler med 

røde Bægerblade, Ved Dyrkningen hav den flet ikke fore 

ændret fig. Jeg fan ikke troe, at Linne eller nogen af de 

nyere har kjendt den, thi den. vilde da fifferligen ikke have 

bleven ubeſtreven. J de fvenffe Herbarier mindes jeg ikke 

at have feet den, Æjøndt jeg netop har ſtuderet denne Slægt 

med Flid i Profeffor Thunbergs, Swartz's, Retzius's 

og Doctor Lillieblads Samlinger. 

Hverken hos de ældre eller nyere har jeg kunnet finde 

nogen Tegning paſſende til den; det ec imidlertid rimeligen 

den, ſom Bauhin har beſkrevet under Navn af Atriplex cum 
puleris involucris, ſtjondt den hverken paſſer til Tegningerne 

hos Madame Merian eller Chabræus, af Honckeny førte 

hertil. Det var at enſte, at Profeſſor Vahl vilde give os 

Tegninger af alle diffe Afarter, Han vilde derved faae Leis 

lighed til at ſette dem bedre ud fra hinanden, end det her fan 

være paffende for min Henſigt, eller mine! Kundſtaber tillade. 

Egenſt. oa Brug. Blade og Stengler af denne Åre 
ere meget fafifulde og have lidet ſaltagtigt Smagen. Man 
fpifer den fiundom imellem Spinat eller ander Grønt. 

Huusdyrene elffe den ikke, men Smaafugle føge 

begierligen dens Froe. 

zte 

HV: 
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ste Art: Udſpilet Melde (A. patula L.) 

Urim. Grenene udſpilede; de nederſte Blade fonde 
dannede, be obrige lancetdannede, ved Grunden tilrundede, 
ofteſt heelrandede, de frugtførende Bægerdlåde rudedans 
hede, tandede paa Ryggen og laadne. Fl. Dan, T, 

D. Svinemelde. 

Voxer almindelig ved Stranden; paa grufede og dyre 

fede Steder 20. 

Blomſtrer i Auguſt. Frøene modnes + Slutningen af 

September. 

Udfør! Beſke. Roden aarig, Stenglen ovret, 

omtrent 2 Fo høj, ftribet, glat, grenet. Grenene afvers 

ende og modſatte og ftaae vidt ud fra Stenglen. De nes 

derfte Slade have undertiden ved Grunden en udfraaende 

Tand paa hver Side, de øvrige ere aflang s [ancetdannede, 

af en fEidengrøn Farve og mindre ſaftfulde end Bladene af 

foregaaende Art. Blomſterne fidde i ſtilklsſe Knipper. 

Begerbladene, ſom omgive Frugten, ere rudedannede 

og tandede paa Randen og Ryggen; de indſlutte et lindſe— 

dannet, ſortglindſende Frse. 

Anmarkn. Sill Gar en kjendelig Sigur heraf i The 

Wegetable Syftem, 26. Tab, 45. Fig, 1. Lgeſaa Moriſon 

HR ox 53 S ST, 39, Fig, 15. Og Lobel i lIcones 

ftirp, 1. p. 257. Gartner har en Figur af Froet i hans 

Vark: De fem, et frud, plant. 1. Tab, 75. Fig, 8. 

Egenſt. og Brug. Den beſidder ingen Lugt eller 
— Smag, Huusdyrene æde den, ſtjsndt ingen uden Koerne 

"med ſynderlig Begjerlighed. 

Gte Art: Strand Melde (A. littoralis L.) 

Artm. Bladene meget ſmalle, ligebrede og heel⸗ 
randede. Fl. Dan, Tab. 

2den Deel. Q Voxer 



442 Femhannede. 

D. Strand Melde med ſmalle Blade. Ryll. 

Voxer hyppigen ved Strandfanterne og paa gruſebe 

Steder, f. Ex. uden for Caſtelsporten, hvor der tillige findes 

en Afart. Jeg beſkriver dem efter Exemplarer tagne der. 

Blomſtrer i Zuli og Auguſt. Frøene modnes i Septembers 

Udførl. Beſtr. Roden aarig. Stenglen 1 til 2 

Fod høj og derover, kantet og furet, ſtarkt grenet og glat. 

Bladene ligebrede, kun lidet fmalcre ved Grunden, hvor 

de ligeſom tabe fig i en liden Stilk, forreften lyggronne, fora 

hele Planten. Blomſterne ere guulgronne og fidde i ſmaa 

ſtilklosſe Knipper. Bagerbladene triangulare, med ftærfe 

Tonder van Randen og Ryggen; i Storrelſe komme de nær 

til den tredie Afart af ſpypödannet Melde, Froet er flab—⸗ 

trykt, tilrundet og ſort. 

Anmarkn. En mærkelig Afart heraf voxer tilligemed 
Hovedarten uden for Caftellet. Den udmarker fig med bre— 

dere, ſaftfuldere Blade, meget ftørre og næften ſpyddannede 

Bagerklaͤpper, og ved en mork ſoegron Farve. i 

Jeg finder ingen Tegninger fuldkommen fvarende til 

vore Wlanter. Den ſom paſſer bedt til Hovedarten findes i 
Petiv, Herb, Brit, Tab, 7, Fig, 6. Bocconi Figur i Ico- 

nes et Defcript, plant, rar, Tab, 20, Fig, 1. og Mori⸗ 

fons i Hift, Ox, 5, s, Tab. 32. Fig, 20, høre dog ogſaa 

herhid, ſtjondt de begge ere flette. Weinmans Tegning i 

hans Phytanthoza leonographia Tab, 202 2 er aldeles miss 

lykket, hvis den ellers nogenſinde har Øullet foreſtille denne 

Plante. 

Egen. og Brug. Dens Stengler og Blade ere. 
faftfulde og have en foag faltagtig Smag; de kunne ſpi— 

ſes paa ſamme Maade ſom Salting, ſtjondt de langt 
fra ikke blive fan behagelige. 

Efter 
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Efter Hr. Directeur Viborgs Korføg giver den 
uldent Tøj, ſom er beitſet i Allun og Viinſteen og ſiden 
kogt i Farveſuppen, en ins Olivfarve. Bed at behandle 

Tøjet med Jernvitriol, bliver Farven morkere. Forhol— 
der af Beitzningsmidlerne til Materialet ſees i forſte 
Deel af denne Flora p. 398. 

Huusdyrene har jeg aldrig feet æde den. 

7de Art: Sse Melde (A. marina L.) 

Artm. Bladene næften aflange, buttede, ſaugtakkede 
eller tandede. Fl. Dan, Tab. 

D. Strand Melde med brede Blade, Ryll. 

Voxer ikke almindelig ved Stranden; f. Ex uden for 

Kjobenhavns Caſtel. 

Blomſtrer i Slutningen af Sult og Auguſt. 

Anmarkn. Denne Plante anſeer Engelleenderen Wood⸗ 

ward for en Afart af den forrige og mueligen med Rette. 

Ømelin. far gane udelabr den af Syſtemet. Jeg har 

hverken ſeet den dyrket eller tidt nok paa dens naturlige Vores 

ſted, til at kunne ſige noget beftemt. De Exemplarer, jeg 

har for mig, tagne ved Caftellet, ſtilles dog letteligen fra 

Straud Melden ved en lavere og Mindre grenet Stengel, 

ved bredere, buttede og tandede Blade. Selv Rylling har 
gjort Forſtjel paa dem. 

Bor Plante maa ikke forvexles med Zudſons A. fer- 

rata, hvoraf man finder en god Figur i Gmelins Fl, ſibirica 

3. Tab, 14. Fig, 2, Gesners Figur i Opera botanica 

Part, 1, Tab, 7. 59, ſom Sonckeny citerer til marina, er 
heller ikke overeensſtemmende med vor Plante, da Bladene 

baade ere for fandede og for meget lancetdannede. 

25 Eger É. 
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Egenſk. og Brug. De ſamme ſom hos foregaaen⸗ 
de Art. 

gåde Art: Stilket Melde (A. pedunculata T.) 
Artm. Bladene lancetdannede, buttede, heelran⸗ 

dede. Alle de frugtforende Bagere ſtilkede. Fl. Dan. 
Tab. 304. 

O. 

Voxer temmelig ſjeldent ved Strandkanterne. F. Cr. 

paa Amager, ved Corſoer; temmelig hyppig har jeg fundet 

den ved Frederiksſund. J Holſteen ved Duͤſtrenhrook. 

Blomſtrer i Auguſt. Froene modnes i September. 

Udfør, Beſke. Roden aarig. Stenglen fra em 

Haandbreds til & Fods Højde og derover, opret, bugtet, hvide 

fladen, glat. Grenene afverfende, udſperrede. De vverſte 

Glade flancerdannede, heelrandede, mindre buttede end de . 

nederfte, fom ere ovale, Blomſterne ere ofteſt eenboe; 

Hanblomſterne ftilflsfe, Hunblomfterne ſtilkede og danne 

Klaſer, deres Boger 2hornet med en fremſtaaende Spidſe i 

Midten. 

Anmarkn. Paa Strandkanten ved Skovshoved er fun⸗ 

den en Afart 2 Fod hoj, Bladene 1 til 2 Tommer [ange og 

næften I Tomme brede, men forreften den ovenfor beſkrevne 

Plante fuldkommen liig. Markeligt er det, at Froet havde 

ingen ufædvanlig Storrelſe, da dog de svrige Deles Dimen⸗ 

fionev ſaa betydeligt vare forøgede. Den anførte Figur af 

Fl, Dan, er meve ſmuk, end rigtig. Bladene ere aft for 

fvidfe og Plantens Habitus ilde udtrykt. Ved Pluckenets 
Figur i hang Phytographia Tab, 36, Fig, 1, ved Perivers 

i Herb. brit, Tab, 7. Fig. 8, Sowerbys i Eng, Bot, Tab. 222 

faner man et rigtigere Begreb om Planten, faaledes fom den 

voxer. 
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voxer. Mon Rylling ikke har forvexlet Atrip, portulacoi» 

des med denne? 

Egenſk. og Brug. Den har noget lidet ſaltag⸗ 
tigt hos ſig; forreſten ev dens Nytte ubekjendt. | 

4gde Slægt: Bede (Beta). 

Glægtmærfe: Begeret zkloftet, med 5 Ribber; luk— 
fer fig omkring Frøet, naar dette naager Mos 

Denhed, Kronen mangler, Froet 1, nyre⸗ 
dannet, ligger i Bogerets læderagtige Bund, 

afte Art; Almindelig Bede (B. vulgaris L.) 

Urim. Stenglen opret, Bladene flade, Bloms 
ſterne flere ſamlede i Nøgler, Bagerfligene tandede ved 
Grunden, 

D. Bede, rød Bede, Rodbede. 

Voxer vild ved Strandkanterne i det ſydlige Europa. 

Dyrkes almindelig hos os i Haver. 

Blomſtrer i Juni og Juli. 

Udførl, Beſtr. Roden ꝛaarig, kegledannet, tyk, kjod⸗ 

det, ſaftfuld og mrkrod. Stenglen opret, 2.4 Fod høj, 

Bladene (de nederfte) agdannede, glatte, heelrandede, 

meget ftore, meer eller mindre rodfarvede Blomfkerne 

fidde famlede i Nøgler. Dægeret z5kloftet, med en ops 

højst, lederhaard Blomſterbund. Froet eet i hvert Ba— 

ger, neſten nyredannet med en ſpids Snabel, glat, glinde 

fende brunt. 

Anmarkn. Blackwel har en Figur af Planten Tab. 
235 og Gærtner en Tegning af Frset T. 75. Der gives 

"flere Afarter af den almindelige Bede, f. Cr. en, hvis Rod 

| Q 2 er 
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er guul, og en anden, ſom endnu er blegere, begge diſſe have 
grønne Blade. Beckmans Beta oaltiſſima, Tydſkernes Run⸗ 
kelruͤbe, ſom dpnaaer en Højde af & til g Fod, og bois 

Rod er hvid med røde Kredſe, anſees af nogle for en Afart 
af B. Cicla L,; men af et Brev fra Profeſſor Wildenow 

Cfom hav meddeelt Profeffor Viborg Froe af Nunkelrüben 

til Forføg), lærer jeg, at den virkelig er en Afart af Bete 
vulg,, hvorfor den ogſaa er anſeet af Magiſter Salen i Lund, 

fom herover har revet et gode Stridsſtrivt: De Beta pa- 
bulsri &c. 1792. . 

Egen. og Brug. Den almindelige rade Bede 
er bekjendt nok for fin ſtjeanne velfmagende Rod. Det 
er for at benytte fig heraf, af man dyrfer den. Hvor 

ben ſtal lgffes godt, udkraver den ef velgravet, men ikke 

uyligen gjødet Jordmon. Herpaa udſaages Froet tyndt 
i Slutningen af April eller Begyndelfen af Maj, neds 
hakkes 3 Comme, eller i los Jordmon noget dybere. 
Naar Planterne ere opkomne, borttages de, fom flaae 

for tær, og ifær de, ſom fane grønne Blade, ſaaledes af 
der Oltøer en Fods Afſtand imellem her. Nogle bruge 
ogſag af lægge Froet ved Udfaaeningen i ordentlige Ras 
ber.  Y Slutningen af October eller Begyndelfen af 
November optages Redderne. Man bor faavidt mueligt 

vogte fig for at beſtadige de ſmaa Siderodder, da ellers 

en væfentlig Deel af Saften og den gode Smag tabes. 
Magden at koge dem paa med Hoe i Eddike og deres 
Srug til Mad er bekjendt nok. 

Bladene æde Creaturene, iſer Seinene, gierne; 
fil Føde for diſſe Dyr tjener Affaldet og de lyſe Afarter, 
ſom bortlages. De meget flore røde Beder ere gjerne 

greve eller træagtige i Kjodet, undertiden hule, og tabe 
Sed Kogning deres Farbe; ogfåa diſſe gives Creaturene. 

or 
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For at Maffe fig Froe, lader man nogle af de bedſte 
og meeſt morkrode Redder overvintre, for til næfte Vaar 
åt uüdplante dem gaa det Sted, hvor de ſtulle bære Froe, 
ſom da ved fuld Modenhed indfamleg og bevares. 

Sen ovennævnte Afart (Tydfernes Runkelruͤbe og 
Rangers, Engellendernes Root of fcarciry og Mangel- 
wurzel, ſom jeg bilde falde: Den almindelige høje 
Bede) er en meget fortrinlig Foderurt, og dyrkes til 
ben Henſigt paa flere Steder baade i Engelland eg Tyſt⸗ 
land, At den ogſaa taaler vort Clima, Fan ſluttes der⸗ 
af, at den voxer meget godt i Skaane, bvor Profeſſor 
Retzius og Baron Macklean Har dyrket den. Ogſaa 
er den dyrket hos hos os ved Frederiksberg. Paa nogle 
Steder bruger man, ſom den fortrinligfie Maade, af 

udplante den paa Ageren i Maj, efterat man tidligen far 

opelſtet de unge Planter i en Drivbank eller i et Haver 
Bed. Andre, ſom anſee denne Methode at være for 
vidtloftig, udfaae den i en vel pisjet Jord paa ſadvanlig 

Naade, og da oprykkes ved Lugningen de, ſom ftaae for 
tæt paa hinanden, og Jorden renſes bort fra det oberſte 
af Roden. Naar man udplanter den, maa det ogfaa 
iagttages, at den oberſte Deel af Boden ſtedſe ſtager 

over Jordens derfor gjor man Huller, hvori Planten 
dog ikke ſettes, men i ben liden opkaſtede Jorddynge. 
Naar der fiden renfes og hakkes omkring den, udjevnes 
Hullerne, ved efterhaanden at tage mere Ford bort frø 
Plantens Rod, 

Afbladningen fan ſtee 4 til & Gange. J Toſt⸗ 
land begyndes hermed i Slutningen af Juni eller Ves 

gyndelſen af Juli og fiden hver 14de Dag; man ſtaaner 
allene de inderſte ſaakaldte Hjerteblade. Roden, ſom 

ellers fan naae en Vagt af 8 fil 12 Pund, bliver veg 
Afbladningen far noget tilbage, men den bliver alletider 

R 4 ſtor 
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ſtor nok til at afgive et vigtigt Vinterfoder. Den opta⸗ 
ges, forinden Froſten indfalder, og bevares let til beſtan—⸗ 

digt Brug enten i tørt Sand, i Kjeldere eller i Kuler 
bedæffede med ført Straa. I lette fandtlandede Jorder 
friveg de bedre end i Leerjord. Køer, Stude, Faar og 
Sviin æde ifær dette Foder med Begjerlighed. Bladene 

opfodres grønne, og Rodderne fønderfjæres og knuſes 

i der mindfte i Begyndelfen. Man giver en Koe 16 til 
13 Pund i 2 til 3 Gaver daglig, foruden nogle Pund 
Ajse elier Halm. Herved ſtal Melken om Vinteren ved— 
ligebolde den ſamme Grad af Fortrinligjed, ſom om 
Sommeren. J Tydfiand fodrer man ogſaa Heſte med 
Bladene af den høje Bede. Polakkerne fpife Bladene 

ſom Suurfaal og Rødderne fom Roer. . 

Allerede for flere Aar ſiden uddrog Chemiſten 

Marggraf er Sukker af forſtjellige Planters Redder. 
Ogſaa af denne Bede fik han af 100 Pund friſte Rødder 
2 Pund 2 Lod reent Sukker. J Slutningen af Aaret 
1798 blev Directeur Achards Forſeg hermed bekjendte. 
Man larte heraf, at han af 100 Pund friffe Nødder 
erholdt i def mindſte g Pund rent Sutter, Dette bes 
tydelige ProduÉe maatte nødvendigt lede Opmarkſomhe— 

ben herpaa, ifær paa en Tid, da det indiſte Sutter var 
fteget til uhyre Priſer. Af em danſt geometriſt Tønde 
and beplantet med denne Bede, maatte man efter fang 

Beregning vinde henved 1000 Rolre, naar Rødderne 
anvendtes til Sukker. Achard paaſtod, at han af en 
D Miil Land Fulde kunde vinde faa meget Sukker, ſom 

hele Preuſen forbruger. Imidlertid udfordrer Planten 
en egen Cultur, naar den ffal yde faa ſtor en Quantitet 
af Sukker; men denne Dyrkningsmaade er hidindtil en 
Hemmelighed, ſom Or. Achard Gar forbeholde fig. 
Saameget ev bekjendt, at Beden ikke maa omplantes 

og 
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og intet Blad deraf borttages. Dette ffal være Hoved⸗ 
fagen, og faaledes ſeer man da, at den iffe paa. engang 
Fan dyrkes til Sufferberedning og fom Foderurt. Man 
vil vide, af den Preuſiſte Regjering har anviiſt Ar. A. 
et Stykke Ford til Forføg i der Store, og Tiden vil da 

lære, hvorvidt denne Opdagelſe vil blive til Nptte for 
Menneſteheden, eller ej. 

2den Art: Strand Bede (B. maritima L.) 

Artm. Stenglen nedliggende. Bladene ſtieve, 

hølgede. . Blomſterne 2 til 3 ſamlede. Bagerfligene 
uden Tænder. Fl. Dan, Tab. 

XR 

Voxer paa Wioe ved Marftal paa Strandbredden. 

Slomſtrer i Juli, Auguſt. | 

Udført. Beſtr. Roden aarig. Stenglen nedlig⸗ 

gende, furet. Bladene ſtilkede og ſtaae i en ſtjev Stil— 

ling mod Stenglen. Blomſterne undertiden eenlige, 

ofteſt 2-3hobede. Bogerfligene uden Tænder. Arre— 

ne undertiden 3. 

i Anmarkn. Sowerby har en god Figur heraf i Eng, 

Bot, T, 285. 

Egen. og Brug. Ubekjendte. 

49de Slægt: Saltyder (Salfola). 

Slagtmarke: Bægeret 5deelt, vedblivende, — Kro⸗ 
nen mangler, Froehuſet 1kamret. Froet 1, 

ſnegledannet. 

Q 5 aſte 
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iſte Art: Rublabdet Saltpber (S8. Kali L) 
Artm. Stenglen nedliggende. Bladene ſyldan⸗ 

mede, tornede. Bagerne udføringe fra Bladaxlerne. 
FI. Dan. Tab. 818. 

D. Stiftende Salturt. Kyll. 

Voxer almindelig ved Strandene, f. Er. fra Kjoben⸗ 

favn til Helſingser, ved Kjsege, Nyborg, Snoghøj, Kjerte⸗ 

zminde o. f. v. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Udførl, Beſtr. Noden aarig. Stenglen ſaftfuld, 

tildeels nedliggende, fra E til 1 Fod lang. Bladene tykke, 

kjodede, ſyldannede, mere eller mindre rue, ende fig med ſpidſe 

Torne, Blomſterne ſtilkloſe i Bladaxlerne. Bæegeret 

omgivet med en bladet Rand. Griflet zkloftet. Froet 

I, neſten kugledannet, ender fig med det vedblivende Srifs 

fel og er guulladent. 

Anmerkn. J Marſtken i det Eiderſtedſke gives en Af⸗ 
art heraf med en hvashaaret opret Stengel og lengere Blade. 

Froet, ſom mangler i den ovennævnte Figur, har Gaertner 
ypperligen tegnet: De Fruct. et ſemin. plant, Tab, 75, 

Egen. og Brug. Denne Plante har en ſaltſuur 
Smag og giver ved Forbrænding en Deel Ludſalt. Ind⸗ 
vaanerhe i de fydlige Lande dyrke den ved at udſage Fréet 

om Vaaren i lave Enge ved Ssen3 efter 3 Maaneder 
afſtjere de Planten og tørre den fom Hoe. Naar ben er 

vel forret, gjøre de en Grube, antænde et Bundt og kaſte 
dette tiligemed 3, 4 andre i Gruben. Naar diffe Sunds 

fer ere vel brændte, fulde de Geuben aldeles med den 

føvrede Plante, tilſtoppe den og flade aft brænde til Aſte. 
Naar Gruben da after aabnes, finde de Saltet tilfame 

menbagt, ſom en faft Steen. Dette Salt kaldes Soda, 
Anven⸗ 
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Anvendelſen Heraf i Sabeſyderier, Glashytter 30, er 
befjendt. Paa Sanddynerne i det Eyderſtæedtſte ved Sr. 
Peter og Ording voxer den midt i Klitbakkerne, og er 
fan tær flettet i hinanden, at den danner ligeſom et 

Gjerde, hvorimod Sanden lægger fig. Naar den var 
en fleeraarig Plante, vilde den ſaaledes fortrinligen kunne 
anpriſes til Sandflugtens Dempning; men da den fun 

er aarig, og ſaaledes hvert Aar ſtulde udſages af Frøer, 
Bilde dette foraarfage ale for megen Umage, Den er 

Derfor fun ret nyttig der, hvor Naturen ſelb lader den 
vore i Mængde. ; 

Huusdyrene vrage almindeligen denne Plante. 

aben Met: Laaden Saltyder (S. hirfura L.) 
Artm. Stenglen udſpredt. Bladene trinde, butter 

De og fiſtede. Fl. Dan, Tab, 187. 

D. Laaden Salturt. Ryll. 

Ikke almindelig paa Strandkanterne i Sjelland, f. Cr. 

ved Skjelſtſor, Holbek ꝛc., ogſaa i Lolland. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

— Udført Beſtr. Roden aarig. Sten ale n finere end 

hos den forrige, næften trind, haaret og ſtribet. Grenene 

indbøjede. Bladene fiint filtede. Blomſterne ſi Blad— 

axlerne. Begerfligene uden til brune og randhaarede, 

indentil gule. Stovknoppene haarede. 

Egenſt. og Brug. Den har en mindre ſaltſuur 
Smag, end den foregaaende Art. J øvrigt er dens 
Bytte hidindtil ubekſendt. 

Sode 
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zode Slægt: Alm (Ulmus). 

Slagtmarke: BGægeret 5⸗ og 4kloftet, indentil farver, 
Kronen mangler. Froehuſet er en fladtrykt, 
med en gjennemſigtig Hinde omgiver Vinge⸗ 
frugt, ſom indeſlutter et Froe. 

aſte Art: Almindelig Afm (VU. campeſtris L.) 

Artmm. Bladene ægdannede, dobbelt ſaugtakkede, 

ffjevtlødende og uligedannede ved Grunden, Blomſterno 
fidde i ſtukloſe Höobe og ere 5hannede. Frugten glat. 
Fl. Dan, Tab. 632. . 

D. Alm, Almetræe, Ulmetræe, Elm, Yppern, Ebern, 

Ebnetræe. 

Voxer ikke almindelig i Skove, f. Cr. ved Ulriksholm, 

ved Rynkebye⸗-Gaard i Fyen ꝛc.; i Sjelland i Borreveile 

Skov. Paa Bornholm er det et af de almindeligſte Træ 

i de (maa Skove, fom findes ber. 

Blomſtrer fra Begyndelſen af April til Slutningen 
af Maj. Frøene modnes i Juni. 

Udførl, Beſtr. Den almindelige Alm opnaaer en Højde 
af 20 til 24 Ålen. Dens ældre Grene ere ſortbrune, 
fiintridfede og trinde, de yngre glatte og morkbrune. Bla—⸗ 

dene ægdannede, afverlende, ftilfede, med en lang Spidſe, 

den ene Side er ſtjev tillebende mod Grunden, og den anden 

løber lidet længere ned paa Bladftilken; dere Overflade er 

morkgron, Underfladen bleggrsn. Blomſterne udſpringe 
for Bladene i tætte, runde Knippe Bageret rodligbrunt, 

5kloftet. Stovknoppene morkviolette. Froehuſet 

er en Vingefrugt af en oval Figur, neſten en Tomme lang, 

med et Indſnit mod Spidſen. 

Anmaerkn. 
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Anmarkn. J den anførte Figur af Fl, Dan, ere de 

Dobbelte Takker paa Bladene ikke udtrykte. Man finder en 

anden Figur hos Reitter og Abel Tab, 3 under Navn af 
UI, ſativo. Ehrhards Ul, nuda er ogſaa vor Plante. 

Miller har. af denne ene linneiſke Art dannet 6 Arter, meeſt 

efter Forſklelligheden af Barken og Bladenes meer eller mins 

mindre aflange eller ægdannede Figur. Zanburry nævner 

7 Afarter og anmarker, at han fjender flere. See herom 

Planting and rural ornament, Vol, 2, London 1796. Pe 

424. Nogle af diffe eve virkelige Arter. 

Egenſk. og Brug. Almen er en af vore nyttige 
indenlandſte Cræearter, hois Opelſtning fuldeligen betas 

lev enhver anvend: Flid og Omhyggelighed. 

Den formeres ifær ved Froe og ved Aflaggere, 
fjelden ved Stikker og Rodſtud. 

For at opelſte Træet af Froe, ſamles dette i Slut⸗ 
ningen af Juni og udſpredes paa et Tørt og luftigt 

Sted 3 til 4 Dage, da det letteligen vil raadne, hvis 
man faner det ſtrax efter Jndfamlingen, Naar mar 

ikke nerop udfaaer den til Skov, da vælger man en god 
Muldjord, ſom tilberedes ſaaledes, at den bliver jevn 
og fiin. Let eller blot ſandig Jordbund er ikke paſſende 
for dette Træ, Bedet tilklappes noget før Renderne 
gjores, og i diſſe udſages da Froet; der bedekkes med 

2 Tomme fiin Muldjord. Bedet holdes reent og vandes 
ſparſomt. Efter 2 a 4 Uger vil den ſtorſte Deel af de 

unge Pfanter være opfomne, og der er Fun fjeldene, af 
nogle førft fremſpire tik naſte Foraar. Hanbury raa 
der at færte Cøndebaand ober Bedet og behenge dem 
med Matter for at bevare de unge Planter for de bræen⸗ 
dende Soelſtraaler i den hedefte Tid af Aaret. Denne 
Bedakning tages bort ved indfaldende Regn, og opfæi- 

teg 
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tes igjen, naar Solen brænder, hvilken Forſigtighed tur⸗ 
be være af anpriſe. For at bevare de unge Spirer for 
Jordlopper, og for at ſtaffe dem Skygge, raade andre 
at faae Karfe eller Byg tilligemed Almefrøet, hoilket ifæv 
er anvendeligt, hvor det udſages til Skoͤb. Bygget lader 

man fiaae og forraadne paa Stedet, Hvifet ba ogſaa 
giver god Nering for de unge Planter, og ſaaledes i 
Tiden betaler fig. 

Hvor man udfaaer Frat for af opelſte en Skov, 
kunde Planterne naturligviis⸗ blive ſtaagende; men til 
anden Henſigt optages de efter 2 Aar om Vaaren eller 

Hoſten og udſæettes tPlanteſkolen 1 Fod fra hinanden, 
hoor de forblive, indtil de fave opnaaet den Vext, aft de 
kunne fættes i det Feie. Vil man have Træerne meget 
flore før de udfættes i frie Land, faa omplantes de atter 

i Sfolen, og ſettes 3 Fod fra hinanden. Naar de dø 
heuplantes, hvor man vil have dem, ſynes Efteraaret 
den beqbemmeſte Tid dertil. 

Bil man formere Almen ved — da udſs⸗ 

ger man fig forſt Moderſtammer paſſende til den Hen— 
figt. For at opuaae dette Øjemed, udvælger man en god 
Grund, ſom graves dybt, og planter om Vaaren unge 
Mimeraf 2a 3 Tommers Gjennemſnit deri, omtrent 10 

Fod fra hinanden. Derſom de give gode Skud i det farfie 
Nar, kunne de kappes næfte Foraar, hois iffe, blive de 
fiaaende 2 Aar, førend de beredes til Aflæggere, hvilket 
ſteer ved at kappe dem indtil en hals Fod fra Jorden, 
Efterat de ere kappede, blive de ſtagende urørte t to Mar, 

Paa den Tid viffe de unge Skud være vafjende til Afæge 

Bing, ſom ffeer paa folgende Maade: Man gjør et Hul 

i Jorden, fort nok til at modtage en heel Green, og 
omtrent en hals Fod dydr; derpaa ſpalter man Grenen 

med en Kniv, fær ved Moderſtommen, faa at den ler 
fan 
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fan bringes i det tillavede Hul; de Sidegrene, ſom hin⸗ 
dre Nedlagningen, afſtjeres, og man fætter en Krog 
over Afleggerne. Alle tilbageblevne Sidegrene Fjæres 
halv igjennem, og tildekkes ſaaledes med Ford, at Spids 

feriie vende mod Moderſtammen, paa det af Snittet i 
Jorden fan blive aabent. Derpaa fyldes Hullet ganſte 

med den opgravede Jord, og Spidſerne fjæres af ſaa⸗ 

ledes, at de beholde er. Øje over Jorden. Paa ſamme 
Maade fortfarer man med de svrige. Til næfte Efter⸗ 
aar vilde diffe Aflæggere have ſtudt Rødder, og nu ffjæs 

veg de fra Moderſtammen og plantes i en dydt gravet 
Ford i Cræffofen. De færtes i Rader med 3 Fods 
Mellemrum og paa en Afftand af omtrent halvanden 

Fod fra hinanden. 

Naar Aflæggerne ere optagne, ſtjares alle de fags 

rede Dele tilligemed de gamle Grene af Moderſtammen, 
fan fæf derbed ſem mueligt, og da vil den til Foraaret 

give frife SÉud før en ny Aflægning til næfte Aar, og 
ſaaledes fan man beftandig fortfare hvert Aar. 

Almen opnaagaer fin fuldfomne Wert i 70 til 80 
Jar, og fan efter ben Tid fældes til Gabntommer fra 
November til Februur, Dens höjeſte Alder er 600 
Mar. Wedet er guulladent used rødlige Flammer, tems 
melig haardt og ſeit. Snedkerne forfærdige ſtjenne 
Møbler heraf, »fom ved Beitzning antager Mahagoni⸗ 

traets Farve. Inſtrumentmagerne bruge det til Vio⸗ 
liner. Overalt antager det en god Politur. Som 
Gabntemmer ſtager det alligevel tilbage for følgende 

Art. — 

En Cubiefod grønt Stammeved af Almen vejer, 
efter Hartigs Forføg, 62 Pund 17 Lod, En Cubiffod 

ført Ved vejer 36 Pund 14 Lod. En Favn vejer, naar 

Den endnu er grøn eller aplig fældet, 57 Centner 52 
Pund. 
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Pund. En Favn ført Ved 32 Centner 52 Pund. Matt 
fan heraf flutte, at det er mindre fæt end Egens Ved, 
hvis Vægt paa fit Sted er anført, Dets Virkning ſom 
Brænde er heller iffe faa ſtor. Det brænder levende, 
uden at fpratte eller give nogen Raa; dog er Ilden tils 
bejelig til at gaae ud, naar den ikke tilſtrakkelig under⸗ 
holdes. Efter Reſultaterne af Hartigs Forføg; (fee 
phyſiſt / oekonomiſt Bibliothek for Nobember 1797) ſtik⸗ 

fer det fig bedre til er ſterkt Baal i indeſluttet Rum, 
end til Arneſtedet. Stammeved af Bøgen paa 120 
Nar bragte Thermometret til 62? i famme Tid, ſom 
Stammeved af Almen paa 100 Aar fun bragte det tif 
559. 5 Favn Gtammeved af Almen gav, efter Bil: 
denhayns Forføg I Pund ig Lod raa og I Pund 13 
Lod caleineret Potaſte. Vægten af 3 Favn anfætrer 
Wildenhayn fun til 4å Centner, altſaa noget ringere 
end Harttig. Dennes Forføg fones dog at være gjort 
med ſtorre Nojagtighed. Kullene af dette Ved ere fors 
frinsig gode. 

Barken af Træet er lidet Gitter, men giver 
megen Sliim. En Infuſion heraf bliver fort ved tilſat 
Oplesning af Jernvitriol. De yngre Grenes Bark 
have en ſtorre Bitterhed og mere Sliim. Dette gjæle 

"Der dog ifær om den indre Deel eller den egentlige 
Baſt, hvis Extrakt er ſterkt ſammenſnervende. Efter 
Rinkes Analyſe ere de Beſtanddele, fom Vand ved Kog⸗ 
ning oploſer af Almens Bark, følgende: g Unger Bark 
gav med Wand 13 Drafmer gummiſlimet Extrakt, 3 

Dr. Kogſalt, 4 Dr. Sukkerſelenit; med Vingejſt: 24 
Gran Harpir, 32 Dr. 36 Gr. Galæblfefpre. Tilſammen 

3 Unser i Band og Viingejſt oploſelige Beſtanddele. 

Aſten af de fræede Dele af den kogte Bark gav: 15 Gr. 

Kogſalt, 5 Gr. Planteludſalt, 3 Dr. 20 Gr. Kalkjord, 
17 Ge. Alunjord, 3 Ge. Jern. 

Flere 
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—Fſlere Læger, ifær de engelſte, anbefale Brugen af 
denne Saft i langvarige exanthematiſte Sygdomme. 
Lyſans brugte om Vaaren Baſten af de unge Grene, 
om Cfieraaret den af de tyndere Rødder. Han tog 4 
Unger heraf og fogte der med 4Pund Band, tildet halve 
ver indfogt; heraf lod han Patienten drikke 3 Unzer 

daglig, med nogen Tilfærning af Salpeter. Man hor 

egſaa brugt det ſom Gaarmiddel, iſer bar Baumgar⸗ 

ten nøje underſegt dette Middel mod. Udflær og ondar⸗ 
tede Saar. Afkogets Rotte mod Vandfot er ikke ved 
ſenere Erfaringer bekraftet. 

J Mangel af bedre maler man Barken til Meel 
og rager den fil Brod. J Frankerige, iſer i Pro⸗— 
vence, er det almindeligt at give Faarene ſaavel Bar⸗ 
ken ſom Bladene, til Vinterfode. Baſten lader fig ſnoe 
fil Reeb, ſom ffal være yderſt felt og ſterkt. Efter 

Siefferts oo Dambourneys Forføg giver Barken en 
guulbrun Farve. 

Brladene ædes gjerne af Koer, Heſte, Geder, Faar 
og Soiin. Blomſterne føges meget af Bierne. : 

Da dette ſmukke Træ elſter ifær en fri og oaben 
Plads, anbefaler der fig fortrinligen til at plantes oms 
kring Havegjerder og Bønderhufe, til Allter og ved Veje. 
Dets mangehaande Nytte og dets hurtige Vext, hvori 
det bande obergager Egen og Bøgen, ſynes at gisre af 

anden Aubefaling overflødig. Til Skove har det før 
begge diſſe Træearter er Fortrin deri, at vet iffe ved 
Skovens Fæidning ſaaledes efterlader en aaben og bar 
Plads, men ved de mangfoldige Skud, ſom Rødderne 

uddrive, igjen efter 20 til 30 Var giver en sæt og gavdns 
rig Skob. 

Man fæller over 10 Arter af Jnſecter, ſom gieſte 
dette Trees Blade. Dets værfte SGjeft er dog Almens 

anven Ded,  ? R Blad⸗ 
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Bladluus (Aphis Ulmi), ſom her, bed at bringe Bla— 
dene til at rulle ſig ſammen, ligeſom bygge ſig en Hytte 

til Lye for Vejret. De Blærer, ſom faa ofte findes paa 
Bladene, troer man ogſaa foraarfages af diſſe Sjefter, 
f. Cr. af Cimex Ulmi, C. ſtriatus, Cicada Ulmi, Pha- 
læna lubricipeda &c. 

2den Art: Korkbarket Alm (VU. ſuberoſa Lhrk,) 

Artin. Bladene dobbelt ſaugtakkede, naſten lige⸗ 

dannede ved Grunden. Blomſterne fidde i naſten ſtilk⸗ 
føfe Hobe og have fun 4 Støvnaale. Frugten glat. 
Barken paa Grenene korket, og ſtaaer ud ligefom em 
"Vinge. | 

D. Kork Alm, Rubarket IAlm,. Schaͤffer. 

Dyrkes i Plantager, f. Cy. ved Marienborg og Hirſch⸗ 

Holm, og holdes i Haver ſom Hakker, mueligen findes den 

ogſaa vild i Skovene; dog er den ikke forekommet mig. 

Blomſtrer i April og Maj. 

Udforl. Beſkr. Den bliver et Træe af Størrelfe ſom 

almindelig Alm. . Grenene ere lysbrune. Barken ev tyÉ, 
forfagtig og ſpringer op med mange Nidfer. De yngſte 

Grene ere glatte, Bladene ægdannede, tilſpidſede, Overs 

fladen morkgron ag ſtarp at føle paa, Underfladen bleggrøn, 

Blomſterne fidde i meget fortftilfede runde Hobe paa Sis 

den af Grenene Bageret er brunligt, 4deelt. Stov⸗ 

naalene fun 4, længere end Begeret. Frugten omtrent 

=£ Fomme lang og 5 Linier bred, oval, glat, med et Indſnit 

i Spidſen. 

Anmerkn. Denne rt hår længe været forverlet med 

den forvige, hvorfra den dog ved de ovennævnte Kjender let 

kan ſtilles. Naar Træt ftaner frit, fEyder det Grene lige 

fra 

| 



Femhannede. 259 

fra Roden til Toppen. Paa det gamle Træe ere de fleſte 

Grene glatte, fun de ſom udſkyde fra Noden have korkede 

Vinger paa fig. Alle det unge Træes Grene have derimod 

ſom ofteft korkede Vinger, og naar det holdes kort i Hak— 

fer, farbliver det ſaaledes, uden at blomſtre. Den er 

Schkuhrs Ul, tetranda og han har tegnet den i fin Hands 

bud T. 67, Ul, fativa Do Roi, Ul, firide, Aiton. 

Egen, oa Brug. Dette Trae taaler godt vore 
Climat, og bærer modent Fese hos os. Dets Dyrkning 
ev den ſamme, ſom ved den almindelige Alm er ane 
market. 

Vedet af den korkbarkede Alm ſoretrakkes almin⸗ 
deligen for Vedet af alle de andre Almearter. Det er 
meget haardt, ſejt, ſmukt flammet og ſplinter mindre, 
end andre Træcarter, hoilke Egenſtaber gjøre det fortrin⸗ 
lig ſtikket til mangehaande Brug. Det er varigt i Band 

og taaler Aføerling af Fugtighed og Tørke. Paa Grund 
af diffe Egenffaber bruger man det fornemmelig i Cas 
gelland til Krigsſtibe og ifær til Kjsler, da det baade 

ſtal holde fig længere og ſplinte mindre end Egens Ved. 

J Jordkjeldere, ved Vandbygninger, hvor Vandet afs 
vexlende ſtiger og falder, til Mollevarker og Vandrender, 
ev det at foretrakke enhver anden Træcart, ſelb Egen; 
da det ikke fan let kaſter ſig. De bedſte Lavetter til Cas 

noner og Morſere forferdiges af dette Zed, ſom forener 
Lethed med Styrke. Det giver Hjulmændene deres vp 
perligſte Materialier til Naur og andre Dele af Vogne— 

det føges til. Klokkeſtole, og Snedkerne færte hoj Priis 
paa det til Mobler. Dog ffal det være foært at arbejde 
i, Da det vanſtelig fader fig ſpalte. Bed ikke at ſtjelne 

imellem denne og forrige Art, men tvertimod bruge Ve— 
det i Zlæng, vil man ſikkerligen tage Skade. 

J——— Som 
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Som Brand ſelmaterial ſtikker denne Art fig gode 
og Kullene heraf agtes meget højt, 

Bladene give et gode Foder for Faar. 

gdie Art: Lang ftilfer Alm (U. effufa /771/d.) 

Artm. Bladene dobbelte ſaugtakkede, uligedannede 

ved Grunden. Blomſterne gtehannede, ſtilkede, ude 
ſpredte. Frugten randhaaret. 

D. Holland Alm. Schaͤffer. 

Dyrkes i Plantager, f. Cr. ved Hirſchholm ꝛc. 

Blomſtrer i April. 

Udforl. Beſtr. Træets Storrelſe er ſom be forriges. 

De ældre Grene ere ſortbrune og ridſede, de yngre glatte. 

Bladene ægdannede, men fEjeve og uligedannede ved Gruns 

dene Blomſterne udfpringe før Bladene paa Siden af 

Grenene, og danne enkelte Stjerme. Blomſterſtilkene 

ere meget large, traaddannede, og udbrede fig til alle Sider. 

Bageret brunrøde, klokkedannet, med 6 til 8 Tænder, 

Støvnaalene ere ofteft 8, fjeldnere 6. Frugten ovale 
agdannet, paa Randen beflæde med forte, hvidlige Haar, 

Anmarkn. Man finder en Tegning heraf hos Schkuhr 

dhans Handbud Tab. 67 under Savn af Ulm, odtandra, 

og en anden i Reitter und Abel Abbild. Tab, 4, under Navn 
af Ulm, campeftris, Den er Ulm, Hollandica Du Roi, 

Ulm, glahra Miller, Ulm, ciliata Ehrh., og Ulm. fungoſa 

Aiton. 

Egen. og Brug. Den taaler sort Climat, men 
bærer ſſeldent gods og tjenligt Free hos os. 

Vedet 
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Vedet franer langt tilbage for der af den forrige 
Art, og bruges derfor ikke ſaameget til Gauvntsmmer. 
Culturen ev den ſamme. 

Da den har mange og temmelig tæt fiddende Gre⸗ 
ste, fan giver den god Skygge i Alleer og er hevtil et 
paffende Træe, 

arde Glægt: Hamp (Cannabis). 

Slagtmarke: Med tveboe Blomſter. 
Hanblomſtret: Bageret 5deelt. Kronen mangler, 

Hunblomſtret: Bageret ibladet, aflangt, gabens 
— De paa Siderne. Kronen mangler, Frug—⸗ 

ten er en 1kamret, 2klappet Stød, omgiven 

af Bageret. 

afte Art: Gæde Hamp (C. ſativa L.) 

Artm. Bladene haanddannede. 

D. Hamp. 

Voxer vild i Perſien, Oſtindien og flere Steder, Dyr⸗ 

kes temmelig almindelig hos og. 

Blomſtrer i Sult. 

Udfsrl. Beſtr. Roden aarig. Stenglen opret, 

uden Grene, af 4 til g Fods Hojde. Bladene haanddans 

nete. Smaabladene lancetdannede, ſaugtakkede, fra 55% 

paa cen Stilk. Hanblomſterne fidde i Klaſer. Plans 

ten, fom bærer diffe, har en ſmalere og noget hojere Stengel, 

end Hunplanten; den bliver ogfaa noget før moden. Hun: 

blomſterne fidde flere ſamlede Nøgler, Froet er en 

liden Nod af en næften kugledannet Figur. 

R 3 An⸗ 
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Anmaærkn. J Rumph's Amb. 5. T. 1980 findes en 
god Figur. En anden hos Blackwell T. 322 a-b, Gært: 

ner har en Tegning af Froet T. 75. 

Egenſk. og Brug. Hampen er en meget vigtig 
Handelsplante. Forordningen af 10 Marts 1669, af 
7 Auguſt 1687 og en fenere af 14 Auguſt 1741 tilholder 

enhver Bonde, ſom har en heel Gaard, aft faae i det 
mindſte en Skjeppe, og at en fjerde Part af ai Kjobſted 

ord, for ſaavidt det er Sadeland, ſtal befaaes med 
Damp eller Hør. Alligevel produceres ikke halve Parter 
fjer i Landet af det, fom vi forbruge. Indferſelen af 
Hamp til Danmar, Norge og Hertugdommene beregnes 

til 10000 Skippund aarligen, hyoilket efter Middelfor⸗ 
Holder af de ringefte Prifer udgjer en Sum af 200000 
Mdlr., foruden Fragten. Sejldug, Sæffelærred og 

Toug ere de vigtige Fabrikater af Hampen. Dans 
mark producerer aarlig af de forſte blot for 18000 Rolr. 
af det ſidſte for 50 til Goooo Rolr. om Aaret. Værs 

dien af Foradlingen paa Sejldug beløber fig til 480 pC. 
d. €. maar en QOvantitet Sejldug er af 100 Rolrs Værs 
Dig, da indeholder det fun for 17 Rolr. i Material og 
de ovrige 83 Rblv, ere Udgibter for den raa Hamps 

Forædling til Sejldug, og hvoraf da følger, at naar 
der indføres Sejldug af 100,000 Rolr. Vardie, betales 
i Arbejdslon derfor til Fremmede 33000 Rolr. Man 
vil heraf indſee Vigtigheden ſaavel af denne Plantes Pros 

duction ſom Fabrikation her i Landet, Den er en af 
Ruslands vigtigſte Handelsartikler, og dette Land uds 

fiber heraf, efter et Middeltal 115000 Skpd. aarligen. 

Hvor man har god ſand- og muldblandet Leerjorde 

fom hellere maa være lidet fugtig end alt for for, der 

har man en vaſſende Jordbund for Hamp. Tilberede 

ningen af denne Jord ev en væfentlig Sag ved Hampens 
Dyrk⸗ 
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Oyhrkning. Den maa være fuldkommen lss og aaben, 
fom en. Havejord. Det er derfor nodsendigt, af den 
plejes en Gang om Efteraaret og 2-3 Gange sm For⸗ 

aaret og da harves og tromles ſaalange, til den fager 
hiin ovennæonte Beſtaffenhed. 

Erfaring har lært, at Sobine- og Heſtemsg er den 
bedſte Gjodning for Hampen, ligefom ogſaa Dynd af 
Damme og Fiſteparker giver den god Nering. Men 

naar Jorden i fig felv er paſſende og god og. bearbejdes 
gel, da fan Gjodningen reent undværes. , 

Det er vigtigt, men ofte vanſteligt at forſtaffe flg 
godt Hampefree. Hunhampen ruſtes ofte før den bliver 
fuldkommen moden; herved faaes golde eller umodne 

- Ærøe, fom man bør vogte fig for at fane, Man prøver 

Froet ved af gnide det haardt imellem Hænderne. Ders 
fom det herved brifter itu ellev bliver ujevnt og taber fin 

Glands, da er det golde eller gammelt og udueligt til 

Sadefroe; i modſat Fald er det godt og brugeligt. 

Forſt i Maj udfaaes Hampen, Den taaler Fun er 
meget tynd Bedæfning, Til en almindelig Skjeppe 

Land regner man et Uhfæd af & Skjſeppe Hampefrse. 
Uf flere Aarſager gjør man dog bedre i, at fane Ham: 
pen tykt end for fyndt; thi naar ben opgaagede Hamp 
ſtager for tyndt, vil ben gjerne gjøre adſtillige Sideſtud, 
hvorved den groer mindre fsjt og bliver mere træets 
hertil kommer, af man fun med Vanſtelighed fan afs 

holde Fuglene fra af cpæde en Deel af det udſagede Froe, 
da det, Fun lidet ſtjult af Ford, letteligen falder diffe 

ubudne Gjefter i Øjnene. Man anbefaler, ſom meget 
fortrinligt, at fane Hampen i Rader med en dertil inde 

retter Saaemaffine, og ganſte at behandle den efter dem 

Maade; form Engellenderne falde: Drill- husbandry, 

Jorden opplojes da jeonligen imellem Raderne med den 

ſaa⸗ 
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ſaakaldte Drilſplͤng. Og da man veed af nyere Borre 
føg, at Jorden ved ſaaledes at gjereg aaben og udfættes 

for Luftens Indflydelſe, er iſtand til at forene fig med 
et af Atmofphærens Beſtanddele, hvorved Vegetationen 
fremffyndeg, faa fer man hev Nytten af. denne Mes 
thode. 

Det eneſte —* efterat Hampen er faaet, har at 

iagttage til den modnes, er i Begyndelſen ſaameget ſom 

mueligt et hvide Øe fria af æde Froet, og ſiden bores 
tage det vorſte Ufrud. 

J Henſeende til det nu følgende Arbejde, — 
Ruſktningen, bør man vel ſtlelne imellem Hans og Huns 
Hampen. Den førfie modne gjerne 14 Dage til 3 
Uger tidligere, og maa derfor før ruſtes. Modenhe⸗ 
den fjendes derpaa, at Hampen bliver gunl i Toppen, 

Bladene hænge og gulnes, og Stenglen begynder af 
blive hvidgran. Hunhampens Modenhed ktilkjendegives 

desuden ved Froet. Hanhampen ruſtes altſaa forſt, 

men med den Forſigtighed, at Hunhampen, ſom bliver 
tilbage, ikke beſtadiges. Denne ruffeg ſenere, Bog føre 
end Froet er ganffe modent; thi man veed af Erfaring; 
af naar den faaer faalænge, bliver Stenglen træeagtig 

og lader fig ikke let ffille fra Den traadige Dee!. Naar 
man onſter tillige at have fuldmodent Froe, fader man 
er Stykke ſtaae netop dertil. Hampen heraf bliver flefe 

fere end den, ſom tidligere er ruſtet, og bør ikke blan⸗ 
des ſammen med denne, Hois man faaer Hampen i 

Rader, da kommer defte ogfaa bel tilpas ved Ruſtnin— 
gen, ſom nu lettere kan foretages uden at toget af det, 
fom bliver tilbage, brakkes eller paa anden Maade bes 
ſtadiges. 

Saaſnart Hampen er ruſtet, forteres den derved, 

af man lægger de Stengler ſammen, ſom omtrent have 
lige 
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lige Længde Enten udbredes den nu ſtrax paa et føre 
Sted og ligger der 354 Dage for af tørres, hvorpag 
man binder den i fmaa Knipper, aftager Bladene med 
Hænderne eller med en Træfam og raadner den; eller 
og man binder den ſtrax i fmaa Knipper, afgnider Bla⸗ 
dene og raadner den, uden af den forſt tørres, Raad⸗ 

ningen ſteer ved af nedfænfe Hampen i ſtilleſtagende 
Vand. J Bunden af et faadant Sted befaſter man 
nogle Stokke i Firkant, lægger Hampknippene herimel⸗ 
lem, og naar mag har lagt faa mange Bundter man 

vil, betynges de med Bredder og Steen. Naar den 
har ligget i 4:56 Dage, efterfom Vejret er meer eller 

, mindre varmt, tages den op og udvajles i rent Band, 
Derſom Caverze da gaae let af naar den guides, anſeer 

man den for af have nok, hvorefter den da opfærteg ved 
en. Muur eller Plankeberk mod Solen, for after at føre 
reg. Henſigten med Raadningen ev ifær at.gjsre Hams 
pen blødere og løgne Taverne. Denne Henfigt ſtal ret 
vel kunne opnaaes uden Raadning, og derfor efterlades 
den af nogle. Diſſe binde ſtrax Hampen i ſmaa Nege, 

fætte 100 12 ſammen, og efterat de ere vel tørrede, uds 
ſpredes Hampen paa en jeon og tar Plet, helſt paa 

Stubber, Hvor den maa ligge filter for at nedtrades af 
Creature. Efter en 14 Dages Leje vendes den; og 2 
fil 3 Uger vil endnu gaae bort, inden Taverne lesnes. 
Gaafnart dette ſteer, ſom kjendes ved af brakke og gnide 
Stenglen noget, faa ſamles den paa en tør Dag, bin 
des i Mege, hvoraf 3 til 4 fættes imod hinanden. Om 
Eftermiddagen, maar aft ev tort, fores den i Huus og 
Jægges ordentlig paa Stenger. Her ligger den Vinteren 

over. Iſtedet for nu af tørre den i Kuler eller Ovne 
for den ſtal bruges, vælger man neſte Sommer i Juni 

Maaned en varm Soelſtinsdag til af udſprede og vende 
. R 5 den 
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den ef Par Gange, hoorpaa den uden videre fan brage? 
og ſtjettes. 

Ved begge diſſe Methoder underkaſtes Hampen en 
chemiſt Proces, i det af nogle af dens Dele ved Varme 
og Fugtighed opleſes og adſkilles fra de obrige. At 
denne Oplssning vil ſtee paa begge Maader, ſynes efter 
theoretiffe Grunde afgjort, dog haftigere ved Raadnin⸗ 

gen it and, langſommere ved den ſidſt beffrevne Maade. 
Det tilkommer Erfaringen at beſtemme, efter hoilken 
Methode Hampen bliver bedſt fil dekonomiſt Brug. Ale 

mindeligen finder man optegnet hos Forfatterne, at jo 

haſtigere Raadningen ſteer, deſtobedre er det; og den 

Hamp, fom man formedeift et koldt Efteraar lader ligge 

uraadnet fif næfte Foraar, ffal gibe ſterkere Sejldug og 
DTougvark, men mindre fine Lærreder. Da det er fars 
ligt at raadne Hamp i rindende Vand, og ligefaa her⸗ 

fil at bruge Fiſteparke eller Vandſteder, hvor Kreatus 
vene ſtulle drikke, fordi diſſe ofte blive ſyge af dette 

Vand, (Aarſagen hertil ffal jeg fiden berøre), og man 

undertiden iniet andet Sted har hertil, faa ev det godt 

at man ogſaa fan bruge den ſidſte Methode. Man har 

ellers forføge med Nytte af raadne Hampen i ſtore Kar 
med Band, fon: begyndte at ſtinke, og ſom gjordes varme 

ved at komme en liden Mængde fogende Vand deri. 
Forreſten er det ved mange Forſog afgjort: af Hampen, 
ſom raadnes i rindende Vand, bliver hovidere end ſtille— 
ſtaagende Vand; og af Hamp, ſom ruſtes for den er 
moden, ligeledes bliver hvidere end i modſat Tilfælde. 
Der er neppe nogen Grund til førft at tørre den Hamp, 
ſom man fiden vil raadne, 

Man holder for, at Hanhampen giver finere Traa⸗ 
be, end Hunhampen. Derfor ber de behandles hoer 
for fig og ikke blandes ſammen. Hunhampen behover 

ſad⸗ 
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fædvanlig fængere Naadning end Hanhampen, ogſaa bli⸗ 
ver Omgangsmaaden med den farfte derved forſtjellig, 
at man udtærffer den, før den raadnes, med en let 
Plejel eller en Stof, for af vinde Frøene. 

"Kør Hampen brages, mane den enten torres over 
Ild i en Grube, eller i en Obn, paa en Kalle eller paa 

Den ovenfor beffreone Maade mod Solen, Bragningen 

ſteer for at afſtalle Barken eller lille den træde Deel af 
Stenglen fra den traadige. Man bruger hertil enten en 
almindelig Bragemaſtine, ſom er noget grovere end til 
Hør, eller og man blot gnider den mellem Hænderne, et 

Arbejde, ſom Børn godt fan forrette. Til at udføre 
Dette Arbejde i det Store, har man i Engelland en egen 
ſimpel og god Maſtine af følgende Indretning; Igjen⸗ 

nem to ſtore Molleſtene, ſom fiane paa Kanten, gaaer 
en horifontal Are. Denne er igjen faſtet i en vertical 
Ure, fom har et Drev, hvori et Hjul griber, Wed en 
Heſt ſottes dette. Hjul i Bevægelfe, hvorved de to Mol—⸗ 

Jeftene gane omkring paa et Gufo af tykke Planker, paa 
hvilket Hampen udbredes, Man har endnu flere ſaa⸗ 

danne Meller af nogen forſtjellig Indretning, men ſom 
i Hovedſagen kommer overeens hermed. | 

Saafnart Hampen er braget, ſtjettes eller foinges 
den firar derpaa. Henſigten hermed er, at den ved 
Bragningen brudte Bark, ſom endnu maatte fidde faſt 
mellem den traadige Deel, fan bringes ud. Hertil brus 

ger man enten en Blok, hvorpaa den bragede Hamp 
lægges, og en Stof i Form af en Dolk med en flsv 

… Kant, hvormed man vedholder at banke Hampen, indtil 
den er ganffe reen; eller og man blot flaaer et Bundt 
Hamp efter det audet mod Kanten af et Bræt, fom ev 

fæfiet mellem tvende opfraaende Pele. Da dette Arbejde 
imidlertid ev mojſommeligt, faa har man ogſaa hertil 

ind⸗ 
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indrettet Møller, hvor et Hjul briveg ved Vand og med 
ſtor Hurtighed omdrejer en Ure, hvori flere Slagtræer 

ere heftede. j 

J Frankrige og Schweiz bruger man, firar efter 
Bragning og SÉjetning, at raadne Hampen endnu een⸗ 
gang i3 eller 4 Dage, hvorpaa den atter udvaſtes og 
derpaa udblodes i en varm Lud af Aſte. Nogle koge 
den endeg i denne Lud, men da made den forſt rulles 
omkring Stokke, for ikke at blive urede. Iſtedet for 

Uffe bruger man ogfaa en Lud af følgende Dele og i et 
faadant Forhold: 3 Mund Sode, 3 Pund lædftet Kalk 
fil 6 Pund Band, Dette toges i 2 Time og gydes da 
gjennem en Giedug over Hampen. Denne bliver here 
Ved fuldkommen renfet fra al den vedhengende Bark og 

Smuds, og Fibrene adffile fig, faa at man nu fun behs⸗ 
ber at udffylle den i Sæbes og fiden i reent Vand, lade 
den tørres, hegle den og pakke den i Baller, for enten 
at opbevare den til eget Brug eller at lade den gaae 8 

Handelen. Ved denne Methode ſtal Hampen ej allene 
vinde meget i Blodhed, Finhed og Hvidhed, men der 
ſpares ogfaa en god Deel Arbejde derved. Efterat man 
nu har forføgt den i Engelland med god Lykke, begynder 
den af vinde almindeligt Bifald." Hampens Vardie ſtal 
ved denne Behandling" forhøjes 50 pCt. 

Derfom man ikke bruger denne Methode, og dog 
onſker at gjøre fiint Lærred af noget af fin Hamp, da 
maa din, efterat den engang er ſtjettet og heglet igjen⸗— 

nem en grov Hegel, oprulles igjen; torres, ſtjettes og 
hegles paa ny igjennem flere finere Hegler. Herved 
tabes nu en ftor Mængde Blaar, fom vel fan bruges til 
de grovere Arbejder, men fom dog ved ovennævnte Des 
handling ſtulde blevet bedre benyttet ved et mindre Tab 
af Arbejde og Tid. De grovere Blaar tarſtes med 

Pleje⸗ 
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Plejeler, og ere bekjendte under Navn af Vark; de finere 
renſes med Uldkamme og gåde i Handelen under Navn 

af fin Hampeblaar. De bør ikke blandes ſammen, men 
behandles hver for figs 

| Den rene Fordeel ved Hampdyrkningen regner 
man i Engelland af være af en Acre (10248 danſte OC 
Alen) 30 til 40 Roͤlr. J Irland anflaaer man endog 
Fordelen til so Rolr. ore Londmand regne i Al» 
mindelighed fan lidet, at jeg forgjeves har foreſpurgt 

mig hos flere, hvortil den vene Gevinſt hev almindeligen 
kunde belsbe fig. 

J Engelland ſtal man i ſenere Aaringer have faaet 
en ny Afart Hamp fra China. De anſtillede Forſog 

har viiſt, at denne Afart langt overgaaer den, ſom man 
plejer af dyrke (hoilken nedſtammede fra Rusland), baade 
i Heuſeende til Mengden og Godheden. 

Y Aſien ſtal Hampen befidde bedovende Egenffaber, 
Dette er ikke Tilfældet med den, ſom voxer i Europa, 
efter de Fotſog, man har anfillet dermed, Alligevel 
anſees den af mange for at være giftig, og dette bar 
givet Anledning til Forbudet, af man iffe maa raadne 

den i vindende Vand. Efter min Mening bar dens 
Skadelighed føges i flgende, Det er mu ved nyere For: 
føg bekjendt, at Vandet ſelb ikke fan raadne, men af 

dets raadne Udſeende og ſtinkende Lugt fommer af de 
Infuſionsdyr, fom faa fet fremavle i ſtagende aud og 
ligeſaa hurtigen oploſes eller raadne deri. Nu veed man 

ogſaa, ai netophHor og Damp, naar de fægaes i Vand 

i en nogenlunde varm Temperatur, fremavle i Bandet, 

en i bogſtavelig Forſtand utallig Mængde af diſſe Dyr, 
Heraf iver Vandet uſundt og ſtadeligt ar drikkte. Men 

dette. ſamme Vand er” forreſten af megen Vigtighed 
for Landmanden. Ved mine Vegetations-Forſog er jeg 

e bleven 
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bleven overbeviiſt om, at intet befordrer Vegetationen 
faa meget, ſom netop fandant Vand, der er fuldt af 
Infuſtonsdyr. Hvor det altfaner mueligt, at man paa 
en let Maade funde vande Græg- eller Kornmarker 
med Vand, hoori Hamp eller Hør var raadnet, vilde 
man herved ſtaffe fig en betydelig Fordeel. 

J Aſien ffal Hampens Blade befidde irriterende og 
bedovende Egenſtaber, hoilke Hampen hos os ikke viſer. 

Stenglen kan bruges til Papiir uden forſt at forvandles 
fil Lumper. Meget af Affaldet ved Bragning og Skjet⸗ 

ning fan ogfan bruge hertil, og def sorige effer de 
minde Skjever bor ikke ſpildes, men kaſtes paa Mog⸗ 
dyngen. 

Froet indeholder en Deel Olie, ſom fan udpreſſes 
og bruges til af brænde, til Sæbe, Vognſmore 2c. Nogle 
Folkeſlag bruge endog denne Olie iftedet for Smør, J 
Holland og Rusland tilberedes det meſte. Af 4 Pund 
Froe faner man 12 Lod Olie. Oliekazerne, fom blive 
tilbage efter Udpresningen, er et godt Foder for Horns 

goæget, Faar og Soiin, naar def gives med Maade. 

Sangkfuglene elſte Fræt og fødes godt dermed. I Mes 

dicinen bruges de ſtodte Frøge overgydede med kogende 
Sand, fom et lindrende Middel i Gonorhaer, Smerter 
af Blærefteen 1c. 2 Lod Free give med 12 Lod Band 
en Melk, ſom i ovennævnte Tilfalde er er fortrinligt 

Middel. 

Bierne flyve efter Hanblomfterne og ſamle heraf 
Stof til Vor og Henning. 

Det vigtigfte, fom ev revet om Hampen til 1780, 

findes i er godt Udtog hos Kruͤniz i Oekonomiſche Euey⸗ 
elopedie 21 Th. Det meſte, ſom fiden den Tid er uds 
kommet i Tyſtland om Hampen, er igjen Udtog beraf, 

f. Er. 
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i. Er, Frans Fuß ausfuͤhrliche Abhandlang uͤber Flachs 
und Hanf. Prag 1796 2. Paa danſk findes gode Ef⸗ 

tevretninger herom i følgende Skrifter: Vedels Sams 
linger om Agerdyrkning og Landvæfen 2 H. 1792. S. 

213. Hoegs Anviisning til et vel indrettet Jordbrug 
S. 464. Magazin for Naringsſtanden 6 Hefte. Oeko⸗ 
nomiſte Annaler 1 B. 2det Hefte. Funkes Naturhi⸗ 
ſtorie af Rafn 2B. &. 382 og 647. 

52de Slægt: Humle (Humulus). 

Slægemærte: Med tveboe Blomſter. 
Hanblomſtret: Bageret 5bladet. Kronen mangler. 

Hunblomſtret: er en Kogle, ſom beſtager af flere 
hindede, ægdannede Skal; ethvert af diffe 
foreftiller et eenbladet Bager, ſom er aabent, 
udeelt og nedentil omgiver et Froe. 

iſte Art: Almindelig Humle (H. Lupulus L.) 

Fl, Dan, Tab. 

D. Humle, vild Humle, tam Humle. 

Voxer ikke fjeldene vild vaa Gjerder; dyrkes overalt & 

Danmark, men ifær i Fyen omkring Affens og i Brenderup 

og Ore Sogner. 

Blomſtrer fra Slutningen af Juni ti Begyhndelſen af 

Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen ſlyn⸗ 

ger fig mod Solen, eller fra højre til venſtre Side, opnaaet 

en Længde af 8 til 12 Alen og derover, Bladene slaps 

pede, ftilfede, modſatte, rue. Hanblomſterne fidde i 

taler og have 5 buttede Bægerdlade, ſom allene indeſlutte 

5 forte Stovnaale. Hunblomſterne ſidde i Kogler, og bes 

. fane 



* 

272 Femhannede. 

ftane af flere hindede, ægdannede Skal, ſom ved Grunden 
ere indrullede og omgive Frugten. Froet et under hvert 

Skal, dets Form lindſe⸗kugledannet, omgivet af en fÉarp 

Arnmarkn. Den Humle, ſom findes vild, er ofteſt 

Hanplanten; almindelig kaldes derfor Hunplanten, endog 

naar den er vild: tam Humle, Culturen har af denne, 

fon af flere Planter, frembragt adffillige Afarter. Blandet 

diſſe ere fornemmeligen mærfelige: den lange Haves 

Humle, den lange hvide H. og den ovale. Af 

diffe ere den lange Hvide den, fom i Engelland agtes meeſt. 
Da diſſe Afarter iffe blomftre og modnes paa engang, men 

fil forſtjellige Tider, faa ev det ogfaa i den Henſeende vigtige . 
at lægge Mærke til dem. J Blackw. herb, T, 536 findes 

en Tegning af Planten og hos Gartner en god Figur af 

Froet i De Frud, et fem, pl, T, 75; under Navn af Lupu- 
lus communis, 

Egenſk. og Brug. Humlens krydrede og behage⸗ 
lig bittre Smag har allerede i det niende Aarhundrede 

tildraget fig Opmaerkſomhed, og uagtet ſaavel dens 

Dyrkning ſom Brug, noget ſildigere blev forbudet under 
ſtor Straf, da man troede den beſad bedøvende Egenſta— 
ber, faa ev den dog nu næften i alle Lande bleven em 
mundværlig Nødvendighed. For at betage Ollet dets 
alt for fore Sodhed, give det en behageligere Smag," 
og for længere af kunne bevare det friſt, tilſetter man 

Humle. Dette Produkt er derfor blever en vigtig Hans 

delsartikel. Culturen Deraf i Danmark ev ikke ubetyde⸗ 

lig; dog indføres hev langt mere, end man avler i Lane 
—det. Man anflaner den aarligen indførte Humle i det 

mindſte til Vordie af en Conde Guld. Alligebel er Cli- 

matet ikke denne Abl ugunſtig, og den Hunile, ſom Provſt 

Luͤders 
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Luͤders til fn Tid avlede i Schlesbig og Praſten Troyel 
i Fyen, kunde, efter flere flensborgſte og kjobenhabnſte 

Bryggeres Vidnesbyed, maale fig med den udenlandſke, 
fom her meeſt indføres. Ligeſaa roſes ogfaa den borns 
holmffe Humle, form avles ifær i Egnen omkring Ners. 

Humlens vigtigſte Beftanddele ere ifær en flygtig 
aromatiſt Stof (en atheriſt Olie), og en Sitter ſammen— 

fnervpende Stof (Salæblefyre). Men Forholdet heraf 

er forſtjelligt i de forſtjellige Afarter, efter Plantens 

Cultur og det Clima, hvori den er voxet. Heri ligger 

fornemmeligen Grunden fil, at man foretræffer een Afart 

foren anden, anfcer den braunſchveigſte Humle bedre end 

den lyneborgſte, den tidligmodne bedre end den fildige 

o. ſ. v. En god fart fan imidlertid ved en flet Dyrk⸗ 

ning forringes, og derfor er det vigtigt, at fjende den 

rette Omgang og Behandlingsmaade hermed. 

En Humleplantning bør have Læe for de veſtlige 

og fydlige Vinde, om mueligt ogfaa for Nordenvindene, 

derimod en aaben Beliggenhed mod Oſten og Sydveſt. 
Soel og Luft bør her frit funne virfe berpaan. Et meget 
højtliggende og tørt Jordmon ber man iffe vælge, men 
ligeſaalidet er Sted, hvor Vandet iffe fan afledeg, men 

bliver lenge ſtaaende. Sletter og gamle Enghaver, ſom 

have eller ſom men fan give hiin ovennævnte Beliggen— 

hed, ere bedſt ſtikkede til Humleplantning. Jordmonnet 

ſels vil være bedſt, jo mere ſort Muld det har og jo 

dybere dette vedvarer, Dog holder Humlen fig bedre é 

en Ford, hvis Hovedbeftanddeel ev Leer, end i et Jord— 
mon, hvor Sand udgjør den ſtsrſte Deeſ. Derſom 
Jorden ikke ved Kartofler, Noer eller deslige er tilbere⸗ 

det, da brydes ben om Efterhoſten, enten med Ploven eller 
Spaden. Om Cfieraaret graver mean Huller til Hum—⸗ 

lerodderne, 6 til 8 Fod fra hinandens de giores efter 

2den Deel. S Sno⸗ 
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Snoren, men i Forbind. Ethbert Hul bliver nr til 4 
Fod dydt og 18 Tommer i Gjennemſunit. Diſſe Huller 
fyldes med en Blanding af Gjodning og Muld. Naar 
de ere fyldte, nedſtikkes Rødderne og Fyldningen ned⸗ 

frædeg med Foden omkring enhver Plante ifær, hvorved 
Hullets Overflade bliver et Par Tommer lavere end den 

Bvrige Overflade. J hvert Hul fættes 7 Planter efter 
Humlerodder, een ſattes i Midten og de ovrige 6 danne, 
i lige Vide fra hinanden og fra Midtpunktet, en Kreds 

om den forſte, ſaaledes at diſſe fidfte ligge 4 Tommer fra 
Hullets Rand. Da Hullets hele Gjennemſnit er 18 
Tommer, faa er Moden i Midten 14 Tommer fra Røde 
derne i Omkredſen, og. diffe ydre Radder ligeſaa 14 Toms 

mer fra hinanden. Planterne lægges omtrent 2 Tom— 
mer dybt i den muldblandede Sjødning, faa at blot Spis 

resjnene ſtage over den, (Endelig bedakkes alle Plans 
ferne i Hullet med ef Par Tommer almindelig Havejord, 
ſom ſtroes løs derover, af Hullet bliver lige med Overs 

"fladen. Nogle bruge ogfan at opfafte den forhen plsjede 
Jord i Bunker, 1 len høje og 15 Alen i Gjennemfnit 3 
Bunkerne anlægges i paralelle Rader 3-3 Alen fra 
hinanden. Naar man nu vil lægge Planterne, da gier 
man ef Hul i byer Bunke, 5 eflev- 2 Ufen i Diameter 
og 9 Tommer dobt. Den opkaſtede Jord ſmulres fim, 

blandes med Sjødning, lægges i Hullet igjen og heri 
lægger man nu Planterne paa ovennævnte Maade. 

Toende Ting ere her af Vigtighed, nemlig: 1) af 
forffaffe fig Humleplanter, Der ere tagne af en god tid— 
ligmodnende Afart, ſom bærer Frugt langs op ad Rate 

kerne fra neden af, og hvilke Planter maae fave 3-24 

Sine. 2) At bruge en ſaadan Gjødning, ſom føaree 
fil Henſigten. Man ved nemlig, af Humlen i førfte 
Bar giver liden Afgrode. Nogle paaſtaae endog, at den 

bed 
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fed af drives for ſterkt i Begyndelſen, taber ſiben i Kraft 
og Frugtbarhed, og det er befjendt, ar den ferſt i tredie 

Mar naaer fin Fuldkommenhed.  Dernæft Gar man lært 
ved directe Forſsg, at den friffe Gjsdning, ſom nu forf 
begynder at gage over i Forraadnelſe, ikke i forſte Aar uds 
vifler faa mange af de Dele, hoilke egentligen udgjore 
Planternes Næring, fom i andet og tredie War. Altſaa, 

derſom man i Følge de bedſte Forſtribter ſaavel af vore 
egne fom fremmede OsFonomer, opfylder Kulen med (efter 
deres Udtryk) vel fammendrænde Mog, d. e. Sjødning, 
fom nu har naget den Grad af Oplssning, at den deels 

beſidder, deels insgen Tid beſtandig udvikler de for Plan⸗ 
terne egentlig nærende Dele, faa vil Humlen i der forſte 
War fane mere Mæring end den behever, og Blandingen 
i Kulen vil derimod i der andet Aar tffe beſidde nok af de 
Dele, hvilfe udfordres til at give Planten den Styrke og 
Frugtbarhed, form den ved rigtigere Behandling kunde 
opnaage. vig man da; til Opfyldning i Hullerne, blans 

dede god Muldjord med friſt Msg (ſaavidt mueligt frit for 
Ciraa) ſom endnu ikke var gaget over i Forraadnelſe, faa 

vilde Muldjorden ſikkert afgive nærende Dele nok for 
Planterne i det forſte Aar, og i der andet og tredie Aar 

vilde da Gjodningen ſikkert vife fn frugtbargjorende 
Kraft til rette Tid. Skijondt jeg iffe har feet denne 

Behandlingsmaade med Humlen anvendt, faa tale dog 
faa mange nye Forfag eg Erfaringer for Rigtigheden 
heraf, at jeg ffulde onſte, at den, i det mindſte i der 
Smag, blev forſogt. Udentvivl falde man Gave den 

dobbelte Fordeel, at faae et rigere sled af Humle, 
og ſpare Gjsdning. 

% Hvert af de forhen nævnte Hnuller fætter man 
temmelig tidlig i der førfie Aar to tynde Stokke af 6: 3 

Fods Langde, at de unge Planter kunde løbe op derpaa. 

S a 374 
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3:14 Planter opbindes da til hver Stok med Baft, og 
dette maa igjentages 3,4 Gange om Sommeren, ifald 
det behoves. Alt Ukrud afluges tillige flittige, og man 
før 2 Gange hyppe Planterne eller lægge friſt Jord i 
Kulen, hvilket fan ſtee omtrent i Slutningen af Maj 
og Begyndelfen af Auguſt. Wed Mikkelsdagstider fan 
man afifjære Rankerne lidet ovenfor Jorden, tage StoÉe 

kene bort og ophobe Kulerne rundt em, at de funne være 

fjendelige til Foraaret. Man overdæffer dem desuden 

med alt det Lov, man fan famile, efler og med Straa, ſom 
fan gjøres faft med Træfroge, Hvilfet er den bedſte Be— 
ffjermelfe mod en haard Froſt, og hoöorved man tiflige 
ſparer den Gjadning, fom mange herpaa unyttigen ans 

vende. Mellemrummet imellem Hullerne fan om Som⸗ 
meren benyttes til Løg, Kartofler og andre Rodfrugter. 

J naſte Foraar, naar Froften er opført, aftages 
Bedakningen, Jorden ophakkes forfigtig omkring Plans 

ferne med en Humlekloe, de alt for lange Udffud af 
Rodderne boriſtjſeres, den ophakkede Jord og de noget 

blottede Rødder blive liggende ſaaledes en Dag eller to, 

hvis Vejret tillader det, hvorpaa man fylder Andet med 
ord og tildakker Planterne hermed. Saaſnart diffe ru 

have ffudt 2-3 Tommer over Jorden, fætter man Star 
ger til dem, Hos og er det overalt Brug, at give hver 
Plante ifær en eller to Stager, og da man almindelig 

fun lægger 4 Planter i hvert Hul, bruger man herrif $ 
Stager, Diſſe mage bære i det mindſte 5 til 6 Wen 

lange, tilſpidſede eller brændte i Enden, og med en Jern⸗ 

ſtang gjor man Hui for dem paa Skraa ud fra Kulen, 

hvorved de oventil fiaae videre ud fra hinanden. Kor 
at de ſtulle blive ſtagende ſikkre i denne Srilling, binder 

man Stagerne ſammen, et War Alen fra Jorden, med 
Simer.  Engellænderen Kent, ſom anpriſer den oben⸗ 

for 
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for nævnte Maade med 7 Planter i hvert Hul eller Sule, 
bruger fun 2 Stager til alle Planterne i en faadan Kule, 
hvor Humlen vorer ftærft og frodigt, og 3 ved mindre 

frivelig Vert. J fidfte Tilfælde behøve da Stagerne 
ikke af være faa lange og ſterke. Det er i det mindfie 
rimeligt, at denne Kents Methode ſtulde lade fig liges 

faa leg udføre i Danmark fom i Engelland, og enhver 

feer da let, hvilken Fordeel og Beſparelſe hermed vilde 
have Sted. Hver Kule flulde med lige Umage og Bees 
foftning frembringe den dobbelte Afgrode, og af Stager, 
ſom overalt ere foftbare og i nogle Egne neppe kunne faages, 

ſtulde flere end to tredie Dele kunne ſpares. 

Man har ellers en anden Maade, ſom virkelig er 
at anbefale, hvor man har Mangel paa Stager. Man 
føger nemlig at flaffe fig til hver Kule en god fiv Stang, 
af 6 til g Alens Længde, Denne fættes omtrent midt 
i Kulen, og paa Spidſen af den fæfter man et Kors, 
og giver dette 2-4 eller flere Arme efter Omſtandighe⸗ 
derne. Ved Enderne af hver Arm heftes en Sime faa 
lang, at den nager Jorden og bindes der med en Hal, 

ſom da nedfættes, hoor Stagen ellers ffulde have faaet: 

De flefte give denne Maade Kortrinet for Stager, da 
Rankerne baade lettere løbe op herpaa og de desuden ved 
Afplukningen funne behandles med mere Bequemhed. At 
ſtenge Humlen er forreften et af de vanſkeligſte Arbejder 
Ved denne Plantes Dyrkning. Hvis Avlen ſtal lykkes, 
bør man herved baade have Øvelfe oa bruge Overlag. 

Naar Rankerne ere foage, maae de ikke faae for lange 
Stager, de flyde herved for ſterkt og bære lidet. De 
fiærfere Ranker derimod gives længere Stager. Naar 
en Kule har faaet for forte Stager, Fan man fætte læne 
gere bed Siden af de forrige, og til diſſe nye leder man 

Rankerne. J Begyndelſen bindes de fun loſeligen til Sta⸗ 
S 3 gernes 
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goerne, bedſt med grobt Uldgdaru. De bedſte Stager 
faaes af Aſt. 

De ſom bruge den her almindelige Methode med 

Humledyrkningen, vælge fun 3 Ranker til hver Stang, 
og de svrige afſtſeres. De valgte Ranker paſſes nøje, 
at de ret kunne hefte og ſnoe fig om Stagerne eller Sis 

merne. Din Maade, hvorpaa de begynde at ſuoe fig 
ſelv, bør man ikke hindre, men ſnarere fomme til Hjelp. 
Naar de have nogle Alens Højde, afplukkes Bladene en 
Alen fra Jorden opad, og naar de have naget Stagers 
nes Højde, afffjæres deres Top. " Man paaftaaer, at de 
ved denne Behandling flal drive bedre Blomſter og 

Frugt. 
Ut man borttager de allernederſte Blade og Ranker, 

Tan vel bifaldes, da diffe naſten altid ſtaage i Skygge, 
mangle Soel og den fri Luft. Men nogle anbefale ende 

og at borttage Bladene 6 til g Fod fanget, eller endog til 
mere end Rankernes halse Højde, Diſſe fan jeg ikke 
andet end gjøre opmarkſomme paa, af denne Afbladning 
ſynes ganſke at ſtride ſaavel mod den Erfaring, man har 
om de frefte andre Planters Dyrkning, hvor Bladenes. 
Afplukning ofte har Plantens Dad, eller i det mindſte 
dens flettere Vext til Folge; fom og imod den phyſiolo⸗ 
giſte Kundſtab, vi nu befidde, deels om Maaden hvorpaa, 
og deels om de Nedffaber, hvorved Planterne baade forſtaffe 
$3 deres Naring 03 igjen uddunſte eller afgive de Dele, 

ſom de i Følge deres Organiſation ikke kunne beholde. 
Hos de fleſte Verter ere Bladene aldeles nedvendige tif 

begge diſſe Plantens viatigfte Livsfunktioner. Skulde 

Humlen heri gjøre en Undtagelſe? — Og endnu een 

Ting: Man afffjærer Humlens Top eller afhugger den 
med et krumt Jern, at den ikke ſtal forſtyde ſig, ſom 

man kalder det. Udentviol ſteer dette efter ſamme Prins 

cip⸗ 
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tig, t Folge hoilket man tilforn afſtar de ſaakaldte 
Vandgrene hos Frugttræer. Nu har den berømte Des 

konom Parmentier ved Erfaring beviifi, at man ved 

at bøje Grenene ſtaffer ſig flere og bedre Frugter, og 

gjør Cræet mindre Skade end ved Afſtjæringen. Dette 

ev ogſaa fuldkommen overeensſtemmende med theoretiſte 
Grunde, Skulde man da nu ikke, paa en eller ans 
den egen Maade, kunne anvende denne Erfaring ved 
Humlen? 

Y det andet Aar behøver Planter ingen Sjødning, 
men Kulerne bor holdes rene; og aft Ukrud ryddes bort, 

Saa tidt det anſees fornsdent, ovdindes Planterne med 
tynde Simer, og aft overflodigt Opſtud bortſtjæres efter⸗ 
haanden, paa et Par nær, ſom man bør lade ftaae for 

dermed at erftarte de Ranker, ſom mueligen funne tage 

Sfade. Et Par Gange om Aaret bør man omhakke 
Humlehaven, og ved hver Omhakning bringe friſt Jord 
paa Kulerne, for at vedligedolde Fugtigheden hos Hume 
lersdderne. J det tredie og felgende Aar gjoder man 
Humlen, naar man om Foraaret aabner Hypniugerne 
og renſer Planterne. Man efterfeer nu tillige, om nogen 
af Rødderne er gaaet ud eller beffadiget, i hvis Sted 
man da lægger en ny. En faadan Humlehave fan dede 

ligehelde Frugtbarheden omtrent i 10 Aar, Men dø 
maa den paa ny aldeleg omarbejdes og omlægges, 

Egentligen burde man inddele fin Humlehave i flere 
Qoarterer, og hvers eder Hhverandet War omplante get. 

Herved vilde meget Arbejde og Omkoſtning ſpares; man 
kunde benytte fig af de gamle beffadigede Stager fil de 

unge Ranker, og der vilde intet Mar. indtræffe, hvori 
man maatte favne Humle af egen Dyrkniny. 

Ved Mikkelsdagstider eller noget før er Humim 
gjerne moden hos os, og tjenlig til at afplukkes. Man 

S 4 finder 
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kjender Modenheden derpaa, at Humlekopperne blive 
guulbrune, at de ved Gnidning efterlade en Klebrighed 
paa Fingrene, og give en ftærfere Lugt. Froet bliver 
da ogſaa haardere, faaer en brunere Farve og det under 
Koppernes Skal eller Bægerblade liggende Støv bliver 

hvidguult og faa levende, at man let kan afpuſie en Deel 
deraf, uagtet dets Klebrighed. Saafnart den Tid inds 
træffer, begynder man forſt med de Kuler, ſom have 
den meeft modne Frugt. Her losner man forſt Sta—⸗ 

gerne, hvig de ere bundne, overſtjerer Rankerne et 

godt Stykke oven for Jorden, og optager nu Stangerne 
med Rankerne paa. Hvor Simer bruges, overffjærer 
man dem oven og nedentil. Har man Lejlighed dertil, 

da gjøv man bedſt i at lægge Stagerne eller udſpende Sis 
mexrne i et Yar Gafler I til 2 Alen fra Jorden, og da 
afplukke Humlekopperne i Kar anbragte neden under, 

hoilfen Maade er bedre end den almindelig brugelige, da 
man tager Rankerne af Stangen og lægger dem i Skjs⸗ 

det, hvorved der baade fvildes meget og Afplukningen 
ikke fleer faa rent, at jo Blade og Stilfe følge med. 
Man afffjærer ikke flere, ewrd der famme Dag fan afvlufs 

kes, man maatte da forudfee et ſaadant Ubejr, ſom funde 
fordærve Hoſten. Afſtjcringen bør altid foretages i Tors 
vejr, og frygter man for Regn, da føres de afſtaarne 

Ranker under Tag; dog bør de iffe lægges paa Leergulve 

eller hoor der er. fugtigt. 

Naar Humlen, reen og fri for Blade og Stilke, 
ér afplukket, Da udbredes den tyndt paa er Torreloft, 
omrøres der i de førfte Dage 2-3 Gange med en viids 
taudet Rive og med den Forſigtighed, at man ſaameget 

mueligt vogter fig for at knuſe nogen af Kopperae. Naar 
Løftet har Træf, daer 8⸗10 Dage i Almindelighed til⸗ 

ftrætfelige til at torve den, hois Vejret har værer klart 
og 
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og tort. Men da dens fuldkomne Torring er af megen 
Vigtighed, og paa der ikke en eller anden ej fuldkom— 

men giennemtor Humlekop ſtal efrer Indvakningen mugne 

og derved bedærve flere, gjør man vel i efterhaanden af 
ſthde den tættere ſammen, omrore den lettelig engang 
hver Dag og ſaaledes at lade den ligge i 14 til 20 Dage 

før den pakkes. Mange tørre den ogſaa ved Kakkelobns 
Køller eller i Ovne, bvilfer ifte fan anbefales, da Hum⸗ 

len indeholder fingtige Beſtanddele, ſom tabes ved for 
ſterk Varme. 

For nu af gaae i Handelen pakkes ben i Fouſtager 
eller Tønder; den ene Bund tages op og en Karl ſtiger 
ned heri, for med al Magt at fafttræde den lagviis ind⸗ 

lagte Humle. Naar Tønden er fyldt, betynges den med 

Steen, og efter et Par Dage fyldes og ſtampes deu 
igjen. Naar Humlen ffal bortſendes i Sakke, da pak—⸗ 

kes den paa folgende Maade: Sakken gjores faſt med 
den aabne Ende enten i en dertil indrettet Stellage eller 
under ef Hul i Loftet, ſom paffer til Sakkens Wide, 

En Arbejder nedftiger i Sakken, træder ſelb Humlen faa 
faft han fan, og tager en Vagt med fig for at lægge paa 
det alt nedtraadte, medens han træder andenſteds. Hjor⸗ 

nerne ſtoppes forſt og man binder derom med Sejlgarn, 
hvormed man ogſaa binder Sakken faſt nedenved, at 

den ikke ſtal ſſingre. Ogſaa den Humle, form man bes 
holder til eget Brug, maa være pakket, da den derved 

baade bevarer fin gede Smag og Udſeende. Cinrtrigtig 
pakket Humle bliver med Tiden faa haard, at den maa. 
hugges ud med en Øre. Man fjolder den for 10 Gange 
faa kraftig, ſom den loſt pakkede. Den al kunde holde fig 
i 40 Aar. Hvor Omftændighederne ikke tillade, at man 

Fan bevare Humlen for Fugtighed :c. , fan man berede 

et Extract heraf, . Man foger en Ovantitet Humle i 
S 5 Band 
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Vand, indtil 5umlen ikke ſmager af noget, da ſies den 
fra; det Aydende Extract koges atter til det bliver en 

tyk Maffe, og medens den endnu er varm, ſattes tif et 

Extract af 30 Pund Humle, 2 Pund Husblas opleft i 
Vand. Maſſen kommes nu i Blikformer og afdampck. 
Et Pund af denne Maſſe ſtal have lige Virkning med en 
Skſeppe Humle, 

; Den Forfalſtning, fom i de fenere War har have 
Sted med den fyenſte Humle, har udentrivl bragt den 
i Miscredit og nedſat den meget under fit virfelige Værd. 

Man veed, af Prangerne fjøbte Humlen af Bønderne 

for 2 Rdlr. Lispundet, og naar de havde rejft et hafot 

Aars Tid omfring i Bandet, folgte de Humlen for 9 tiltro 
Mark Lispunder og fode fig godt derved. Man indſeer, 
åt difje Prangere blandede i det mindfte-S Blade og andet 

Desi. deris det ev endog ved Atteſter godtgjort, at Pratis 

gerne betingede fig hos Sælgeren en vis Ovantitet Hum⸗ 

leblade, og at diffe Da, efterat de vare førrede og bankede 

ſmaa, bleve blandede med Humlen. Det var at onſte, 

at der maatte udfindes en Maade, hvorved ſaadant Be— 
Dragerie funde hæmmes," og faa vigtig en Handelsplante 

kunde erholde det Værd, ſom den virfelig i vort Climat 
ved rigtig Behandling funde modtage. Den rene Ges 
vinſt af en engelſt Aere paa 10243 danffe OD Alen, naar 

den lægges med Humle, regnes fra 80 tif 200 Rolr. 
danſt. Efter ſammenlignede Forſog, anſtillede i Fyen, 

i 3 Aar efter hinanden, forholder Gevinſten af Humle 
fig: til: Gevinſten af Sædevare, fom 23 til 180. Da 
Humlens forſte Aar, hvori den giver faa lidet, her ere 
beregnede, faa ſees det let, at Forholdet i de følgende 

Yar ville blive i der minde fom 30 tif 10, altfaa naar 
en Tønde Land med Sadevare gav i reen Gevinſt 20 

Rolr., vifde en Tønde Land med Humle give 60 Rolr. 

Humle⸗ 
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Humlerankerne kunne paa flere Maader bringes 
fil Nytte i Landhuusholdningen. Med god Lykke har. 
man forføgt at gjøre Gørn og Zærreder heraf. De bes 
handles" fom Hamp. De raadnes i Wand, førres i 

Luften, brydes, ſtjettes og torres atter i en On. J 

Styrke og Sejhed overgaae de Hampen, fun blive de 
ikke fan hvide, ”Toug, Sæffelærreder.o. f. v. fom man 
heraf har forarbejdet, har været af megen Storke og 

Varighed. Naar Ranferne tørres vel-og gjemmes paa 

et tørt Sted, give de ogfaa et gode Brandſel, ſom 
ſelb ved Teglovne fan anvendes med Nytte. De 
forſte Rodſtud af Humlen kunne ſpiſes ſom Aſparges. 
Man fan ogfaa tillave dem ſom Salat, men de ere noget 
bittre. ” Bladene ædes. gjerne af Køer og Faar, ſaavel 
friſte ſom ifær tørrede; derfor Burde diſſe ligeſaalidet 

bortkaſtes ſom Rankerne. Den ſaakaldte Kornorm 
(Curculio. granarius) ſtal ikke kunne taale Humlens 
Uddunſtning, men, forlader de Lofter, hvor man bens 
lægger en Deel heraf. 

— Roden af denne Plante har ogſaa en meget bitter 
øg lider aromatiſt Smag, Som Lægemiddel har man 
brugt den iftedet for Sarſaparille. Ogſaa Rodſtuddene 
have været anbefalede mod Forſtoppelſer i Underlivet og 

overalt fom oploſende og urindrivende Middel. Man 

hav deels brugt Extractet, deels der deſtillerede Vand 
af Rodſtuddene. 

Humlen har en farlig Fieude i Humle Phalenen 
(Phalæna Noétua Humuli), hvis Larve æder Roden; 
en enefte fan undertiden fordærve en heel Kule. 

Kor 
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For bem, der kunne enſte fig Oplysning om hiiut 
eller dette, ſom Rummet ikke har tilladt mig at anføre, 

hid ſetter jeg følgende Skrivter; Troyels Priisſkriobt 
om Humle. Odenſe 1773, i Udtog i Magazin for Næs 
ringsſtanden ste Hefte. Samlinger om Agerdyrkning 
og Landvæfen af Wedel. iſte Hefte. Kjobenh. 1792. 
Hoeghs Anviisning til er velindrettet Jordbrug, Kbh. 
1795. S. 418. Om den bedſte Maade at bevare Hum⸗ 

Jen i fin Kraft af Schmidt, i det danſte Landhuus— 
holdnings-Selſtabs GÉrivter 4 D? Kbh. 1794. Fun 
kes Naturhiftorie og Technologie 2D. af Rafn S. 391 
Kbh. 1793. Magazin for Danmarks og Norges topog. 

vefonomifte Beffrivelfe 1 Hefte. Kbh. 1797. Kent 
om Humleavl i oekonomiſte Annaler 2 B. 3 H. Kbh. 
1799. See ogfaa 1fte Binds 2det Hefte. Det vigtigſte, 
fom er revet af Fremmede herom til 3782, findes é 

Kruͤniz Encyclopedie 25 Bind. Det bedfte, hvoraf 
han har ſamlet, er: Kurze Abhandlung von der beſten 
Art den Hopfen zu erbauen von Bauder. Det nyefte 
Sfrivt herover er: "Die Hopfenbau in botaniſcher, oefos 
nomiſcher und mediciniſcher Hinſicht, von Fritſch. Bres⸗ 
lau und Leipz. 1798, ſom egentlig ev fun et nyt AftryÉ 
af Kruͤniz og Bauder. 

53de Slægt: Braadfroe (Xanthium). 

Slagtmarke: Med eenboe Blomſter. 
Hanblomſterne: Bageret fleerbladet, taglagt, 

omgiver et ſammenſat Blomſter. Kronen 
ibladet, zkleftet, tragtdannet. 

Hunblomſterne: Bageret 1bladet med 2 Bloms 
fter uden Krone, Dette Bæger omflutter 
fiden Froet ſom et Svob, er udvendig beflæde 

med 
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med hagede Pigge og har tvende Torne i 
Spidſen. 

afte Art. Skreparte Braadfroe (X. ſtruma- 
rium Z,) 

Urim. Stenglen uden Torne. Bladene hjertedan⸗ 
nede, trenervigte. Tornene paa Bageret ere lige og ſtage 

tæt ſamlede. Fl. Dan, Tab, 97. 

D. Liden Skreppe, Betlers Luus, Gadſeſkreppe. Kyll. 

Ikke almindelig i Gruusjord, ved Veje, f. Ex. uden 

for Amager Port, ved Kjøge 26. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udførl. Beſke. Roden aarig. Stenglen r tif 1£ 

Fod høj, opret, grenet. Bladene hjertedannede, uordent⸗ 

lig lappede, takkede, langſtilkede, korthaarede. Blomfters 

ne fidde famlede i et Bundt i Bladaxlerne. Hanblomſterne 

ere fan og fidde i Spidfen af Bundtet. Hunblomſterne 

flere og danne en Gruppe omkring hine. Begeret, fom 

ſiden bliver et læderagtige Froehuus, er aflangt, übladet, 

2kamret, udvendig beflæde med hagede Pigge. Frgerrt 

hvert Kammer, ægdannet saflangt, ſortgraat. 

Anmarkn. Gærtner har en god Tegning af Froet: 
De fem, et frudt, pl. Tab, 164. 

Egen. og Brug. Denne Plantes Blade ere 
bittre og noget ſammenſnerpende. Saften Geraf har til⸗ 

forn været brugt mod Skrofler. Et Afkog af hele Plan— 
ten ſtal gide uldent Tej en guul Farve; dog Mal det 
Være dedre blot af bruge Blomſterne. De Gamie fore 

fælle, at Fruentimmerne fordum vaſtede Haaret dermed, 

for at farve det guult. 

Heſie 
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Heſte og Geder æde Planter" Keer, Faar og 
Svpiin vrage den. Rensdyret vilde ikke ſmage derpaa. 

Den naturlige Familie: Skjermblomſtrede 
(Umbellatæ). 

J alle naturlige Familier grændfe Slægterne ofteft faa 

mær til hinanden, at de eve vanſkelige at adffille, De have 

faa meget tilfælles, ere hinanden indbyrdes faa lige, at den 

foregagende Slægt ligeſom ſmelter ſammen med den efterfol⸗ 

gende, Ingen naturlig Familie turde imidlertid være vans 

ffeligere, end netop Skjerublomſterne. Jeg vil opregne, 

hvori de alle komme overeens, og ſiden anmarke, hvilke Dele 

man har valgt, for at beſtemme Slagterne. 

Skfermblomſterne have affe en overfædig, 5bladet Krone. 

J hver Blomſt finder man afmindeligen 5 Stovnaale og 2 

Frugtbør; nogle Arter have dog desuden enkelte golde Hans 

blomſter. Frugten Heftaaer af tvende nøgne Frse, ſom paa 

langs ligge tær sp mod hinanden; i diffe tvende Froe deles 
Frugten af fig ſelv, naar den er moden. Blomſterſtanden 

eller den Form, ſom alle Blomſterne danne, er en SEjerm, 

ber enten ev ſammenſat eller enkelt (fee Terminologien). 

Under diſſe SFjerme findes enten et Svob af flere eller færre 

Blade, eller dette fattes aldeles. Et egentligt Beger have 

fun faa. Almindeligen have de en ſtetk huul Stengel og de 

flefte have dobbelt eller tredobbelt finnede Blade, 

De ovennævnte Svob antog Artedi og efter ham Linne, 

ſom Mærker for Hovedinddelingen af Familien og tildeels 

ſom Særfjender for Slægterne; Cranz, Scopoli og flere, 

ſom fandt diſſe Marker ubeffandige og tvivlſomme, Gave hellere 

valgt Frugten for derefter at inddele og beſtemme Slægterne. 

Da Frugten udentvivi er den Deel, fom er meeſt beftandig og 

ufor⸗ 
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uforanderlig, faa har jeg ogſaa valgt den til Hovedearakter, 
men tillige havt Henſyn paa andre Dele, ſom jeg ved flere Aars 

Underſogning havde fundet beſtandige. Hvor det fod fig gjøre, 

har jeg altid ſtrebt at beholde de linneiſte Slægter uforandrede, 

men tillige ſogt at beffemmeGrændfen imellem dem noget (fars 

pere. Endelig bør jeg anmaerke: at jeg ved SFjolnemærferne 

allene har havt Henſyn til de Arter, ſom heri findes beffrevne, 

J sade Glægt: Tornknop (Eryngiom). 

Slagtmarke: Blomſterne ſidde paa en kegledannet 
Blomſterbund, og danne neſten et Hoved, 
Det fælles Sveb er mangebladet. Blom⸗ 
ſterbunden avnet. Frugten kronet med det 
vedblivende Bæger og bekledt med bøjelige 
hindede Skel. 

iſte Art: Strand Tornknop (E. maritimum L.) 

Urtm. Rodbladene tilrundede, foldede, forſynede 
med Torne. Blomſterhovederne ſtilkede. Avnerne toe⸗ 
ſpidſede. Fl. Dan. Tab. 875. 

O. Strandmands Troe, Mandshjelp, hundrede Ho⸗ 

ved, Kyll. Paa Veſterkanten af Jylland: Havs Torn, 

Hav-Tidſel, Klittetidſel, Stikkel. Paa Bornholm: Strands 

Tidſel. 

Voxer ikke ſielden paa ſandige Strandkanter, f. Cr. i 

Sjelland ved Vedbek, Giſſelboe ved Callundborg, vid Sele 

ſingsger, Preſtse og Kjøge; i Fyen ved Nyborg og Kjerte— 

minde; i Iylland hyppig paa Vefterfanten, hvor der er Fly⸗ 

veſand. Paa Bornholm ved Hvid Odde nær Manne, Ved 

en ferſt Søe, nemlig Arrse Søe i Sjelland, har jeg ogſaa 

fundet den» 

Blom⸗ 
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Blomſtrer i Juli og Auguſt. Froet modnes i October. 

Udførl. Beſkr. Roden fleeraarig, grenet. Steng⸗ 

len opret, grenet, kantet, 1 Fod høj og derover, Blas 

dene læderagtige, tykke, glatte, blaagraae med mange Xaver, 
ſom tilhobe danne et Nat; de- nederfte ftilfede, de øverfe 

ſtilkloſe, ſtengelfattende; alle bugtet tandede, hver Tand ens 

dende fig med en ffarp hvid Torn. Blomſterne fidde vaa en 

kegledannet Blomſterbund og ſynes ved forſte Ojekaſt ligere 

et Hoved end en Sfjerm. Sopobet beſtaaer ofteſt af 6 

Plade, ſom i Spidfen ere 3kloftede, men ligne forreften de 

pvrige Blade. Kronen er hvidlig, meget liden, "Det 

egne Bæger, fom bliver fiddende paa Frugten, er fore 

fynet med 5 ſmaa Torne. Sele Dlanten har Udſeende af en 

liden Du. . 

Egen. og Brug. Bladene ere ſodlige, lidet 
krydrede og irriterende paa Tungen. Smagen ligner, 
efter min Folelſe, noget den af Eneber. Roden har 
ogſaa en fødagtig Smag og en ikke ubehagelig Lugt. 
Hele Manten har faaet en Plads blandt de urmdrivende 
Midler og blandt Skjorbugsmidlerne, hoöilken den dog 

neppe fremdeles vil kunne forſoare. 

De unge Skud ſaavelſom Roden kunne fvifes ſom 

Aſparges. De unge Blade gide en velſmagende Kaal, 

og kunne vel paa Steder, hvor den findes i nogen Overs 
flodighed, ſom vaa Veſterkanten i Ihlland, afhjelpe den 

Der herſtende Mangel paa Gronſel. 

Da Rodderne udbrede ſig vidt i Sandet, hvor den 

voxer, faa fortjener den at opelſtes i Klitter til Sands 

flugtens Dempning. Den fan formeres faavel ved 
Rodder, ſom ved Frøe. 

Kreaturene æde den ikke. 

2den 
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… aben Art: Mark Tornknop (E. campeftre Z,) 

Urtm. Rodbladene tverkloftede eller finnede, fang, 

ſtilkede. Stilkens halv ſtengelfattende. Fl. Dan, Tab, 

554. » 
D. Bjerge Mandstroe. Ryll. 

Sjelden; i Iylland ved Viborg og i Venſyſſel. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udferl. Beſtr. Roden fleeraarig, fang, trind, af 

en liden Fingers Tykkelſe. Stenglen opret, glat, trind, 

2 til 3 Fod høj. Bladeneglatte, tykke, blaagraae, tans 

Dede og forfynede med Torne. Rodbladene, ſom frems 

komme i det førfte Mar, eve aflange og Meer eller mindre tres 

kloftede i Spidſen; hos den blomſtrende Plante ere de tver— 

kloftede eller finnede. Stengelbladene ſtilkloſe, : fine 

mede, alle forſynede med hvide fpidfe Torne. Blomſterne 

. fidde paa Enden af Grenene i rundladne JJoveder,  Svø:? 

bet 5bladet. Bladene lancetdannede, heelrandede, med 

en ſtarp Od, og dobbelt faa lange ſom Blomſterhovederne. 

Kronerne hvide. Avnerne borſtedannede. Stov— 

naalene neſten 3 Gange længere end Kronen. Frugten 

omvendtsægdannet, bekledt med finaa hindede Skal eller 

Haar, og kronet med det vedblivende standede Bager. 

Anmarkn. En god Figur heraf har Jacqvpin givet i 

Fl. Auſtr. T, 155. Gærtner har tegnet Frøet i: De Fruct, 
tet fem, pl, T, 20. 

Egen. og Brug. Roden har i Smagen nogen 
Lighed med Gulerodder, hvortil kommer en Skarphed, 

naar den længe tygges. Bladene og Sovobet ſmage frys 
Drede. J Medicinen har den været anvendt fom den 
forrige, Endog i de nyeſte Tider berommes den fom et 

virkſomt Middel mod Soindfor, höilket man dog neppe 

ved fiere efter Plan anſtillede Forſog vil finde befræfret. 
aben Des, 8 Den 
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Den giber Uldent en guul Farve og forberedet met 
Vismuth en Vigognefarve. 

55de Slægt: Bandnavle (Hydrocotyle). 

Slægtmærfe: Skjermen enkelt, langſtilket. Svobet 
2- 4bladet. Alle Blomſterne frugtbare, Frug⸗ 
ten fladtrykt, glat. 

afte Art; Almindelig Vandnavle (H. vul- 
garis L,) . 

Urim. Bladene ſtjolddannede, langſtilkede. Skjer⸗ 
mene 5blomſtrede. Fl, Dan, Tab, go. 

D. Vandfragetæer. 

Voxer ikke fjelden paa fugtige Steder , ved Damme og 

Aaer. | 

Blomſtrer i Sult og Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig og haardannet. 

Stenglerne Érybende, trinde, glatte og udffyde Rødder 

fra Leddene. Bladene jfæjolddannede, rundbugtede, glatte. 

Blomſterne fidde flere tilfammen og danne et øgle. 

Kronſtilkene ere kortere end Bladſtilkene, undertiden tops 

grenede, faa at hver Stilk bærer to Skjerme, hvoraf den ene 

udfpringer fra Midten af den anden. Blomſterne ſynes here 

ved af danne Krandſe. Kronbladene ere hvide, unders 

tiden blegrode. Griflerne ſtaae i nogen Afſtand fra hins 

anden. Frugten fladtrykt, mere bred end lang, med 3 

ophøjede Linier pan hver Side. 

Anmarkn. Kan de ſtörre Exemplarer af denne Plante 

virfeligen (files fra Hyd. verticillata Thunberg, beſkreven 
og aftegnet i Diſſertatio de Hydrocotyle, Upfalia 1793? Curs 

tis har en Tegning af vor Plante i Fl, Lond, No. 63. 

Egenſt. | 
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Egenſt. og Brug. Bladene ſaavelſom Roden Hase 
en bitter Smag: an har troet, at den Fulde forgar⸗ 

ſage Blodpis hos Faarene; Den maatte- imidlertid have 

mindre Skyld hert, end andre Plauter, fom ere mere 
irriterende. Man vil ogfaa paaſtaae, at Fuglene Tulle 
blive fyge af at æde dens Froe. 

56de Slægt: Sanikel (Sanicula). 

Slagtmæerke: Skjermene enkelte, tetſtagende, neſten 
hoveddannede. Blomſterne i Midten golde. 
Frugten beflædt med hagede Pigge. 

afte Art: Europæiſt Sanikel (S, europæa L.) 

rim. Rodbladene dybt slappede, hver enkelt Lap 

trekloftet i Spidſen og tandet. Blomſterne ſtilkloſe. 
Fl. Dan. Tab. 283. 

D. Sanikel. 

Ikke fjelden i Skove; f. Cr, i Fyen i Heſtehaven ved 

Hvidkilde, ved Kjersgaard; i Sjelland ved Dagfværd og 

Frederiksdahl 26. 

Blomſtrer i Juni og Sult. 

Udforl. Beſtr. Koden fleeraarig. Stenglent 

Fod høj, ofteſt bladlss, ſjelden har den et enkelt, trekloftet, 

ſtilkloſt Blad. Rodbladene langſtilkede og glatte, dybt 

deelte i 5 Lapper, diſſe forfynede med dybe Indſnit og Tak—⸗ 

fer, Blomſterne i kugledannede Skjerme, de midterſte 

golde. Det fælleds Sopob ofteſt zbladet, Bladene kloftede 

eller tandede, Det enkelte Svøb ofte 5bladet. Kro—⸗ 

nerne hvide eller rødlighvide, Frugten tilrundet, bes 

kladt med Pigge og kronet med et naſten nÉjeudeligt Bager. 

T 2 Anmarkn. 
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Anmarkn. Crantz henfører denne Plante til. Slagten 
Fodangel (Caucalis), Scopoli til Aftrantia. 

Egenſk. og Brug. Bladene ere bittre, lidet ſam⸗ 
menſnerpende og forraade nogen Skarphed, naar de tyg⸗ 

ges. Hos den førre Plante finder man diffe Egenſtaber 
i højere Grad end hos den friſte. Paa Grund heraf har 
den tilforn forhvervet fig et Navn, ſom Saarmiddel. 

Afkoget har man brugt ſom Gurgelvand mod Saar i 
Goælget, til at renſe Fiſtler og andre udvortes Saar 20. 
Nutidens Læger Fjende Éraftigere Midler. Hvor man 
imidlertid intet bedre har ved Haanden, turde den befins 

- Des ikke at være ganſte uvirkſom. 
Faarene æde Planten. De øvrige Huusdpr vrage 

den. Rensdhyret gik den forbi, 

57de Slægt: Fodangel (Caucalis). 

Slagtmarke: Sfjermene ſammenſatte. Blomſterne 
uligedannede, en Deel golde, Frugten bes 
flædt med Borſter eller Pigge, ſom deels ſtaae 
i ordnede Rader, deels ere ſtroede uden Orden. 

Alle Arterne forſynede med Svob, enten baade 
med fælleds og enfelt eller blog med det enkelte 
Svob. 

zfie Art: Gulerod Fodangel (C. Carota Cranz). 

Urim. Froene tilrundede, ethvert har 4 Hader 
hvaffe Borſter. Gælles Svøbene finnede. Bladſtilkene 
paa Underfladen nervede. Fl. Dan, Tab, 723. 

D. Bild Gulerod, Darrerod, Durreurt, Fuglerede. 

Gulerod Fuglerede. Viborg. 

Voxer almindelig pan højlændte Marker, pan Diger og 

høje Enge; ifær hyppig pan Bornholm. 
Blom⸗ 
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Blomſtrer i Sult og Auguſt. 

Udføvl. Beſtr. Roden toaarig, tapdannet, Hvid. 

Stenglen opret, I til 2 Fod høj og derover, hvashaaret, 

ſtribet. Bladene dobbelt finnede. Rodbladenes 

Smaafinner ægdannede, indffaarne, hver Flig takket; 

undertiden udſkyde 4 Smaablade fra eet Punkt. Stengel⸗ 

bladenes Finner ligebrede. . Skjer men under Blome 

ſtringen jevn oventil, ſiden huul fom et Fuglerede eller en The⸗ 

kop. J Midten af Skjermen findes undertiden enkelte kjodfar⸗ 

vede Blomſter. Det fælles Sopsb beſtaager af Io til 12 

finnede Blade; det enkelte Svøb har nogle finnede og nogle 

udeelte, Frøene plansophjøjede, paa Ryggen forfynede med 

4 Rader af Børfter, og imellem; hver Rad 3 ophøjede Pere 

ver med meget ſmaa Pigge, 

Anmarkn. Denne Art indbefatter, foruden den Vilde, 

flere, ſom almindeligen dyrkes og anfees for Afarter. De 

benævnes efter Rodens Form og Farve, De hefjendtefte ere 3 

Den lange gule eller (eidenf£e, den forte gule 

eller Sutter» Guleroden, den blodrøde. 

Den førfte adſkiller fig foruden ved fin fførre Højde ogſaa 
ved Rodbladene, hvis lange Flige ere heelrandede. Den er 

morkere af Farve, og ikke fan ſtarkt haaret. 

Den forte gule fFilles let fra den lange ved Synet, vans 

ſteligt ved Beſtrivelſſe. Baade Rod og Stengelblade ere 

finere deelte og Farven er [yfere. ig 

Den blodrøde har af dem alle de fineſte Blade og er 

mind haaret. 

Den bersmte Ph. Miller, Gartner ved den botauiſke 
Have i Chelfea, antager den vilde Gulerod for en virfelig 

ſerſtilt Are fra den, ſom almindeligen dyrkes. Ved at ops 

elſte den Vilde af Froe og dyrke den i flere Aar, har han 
"3 hvere 
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hverken kunnet bringe Roden til at forandre ſin Farve eller 
bidende Smag... Ogſaa fer i vor botaniſte Have behol⸗ 

ber den fit hele Udvortes, meget forſtjellig fra de øvrige her 

pmtalte, fom ſtaae ved Siden af den. Miller Gar altſaa 
ſikkerligen Net, naar han anfeer den ſom en virkelig ſarſkilt 

Art. Han har givet den Navn, af Daucus ſylveſtris. Den 

blodrode Holder. han ligeſaa for en ſarſtilt Art. Da Rod—⸗ 
derne af diſſe ved den langvarigſte Cultur beſtandig holde fig 

uforandrede, er det aldeles rimeligt, at de alle ere virkelige 

Arter. Imidlertid vilde. det være meget vanffelige at. ute 

fafte Kjendemærfer,. hvorved de beſtemt kunne ſtjelnes — 

hinanden. 

"Egen og Brug. Den dyrkede Gulerod har en 
egen behagelig Smag og ligeſaa en egen Lugt, der et 
noget: krydret. Zen Vilde Sefidder omtrent ” ſamme 

Smag, men ringere Grad, er deguden haard og træet, 
Hvilfer ikke er Tilfælder med den dyrÉfede. Bladene have 
ogſaa en egen krydret Lugtz men Froet er endnu mere 

aromatiſk end den. obtige Deel af Planten. 

Gulerodderne trives i ethvert Jordmon, fom. er 
loſt og vel bearbejdet, dog komme de fortrinligt frem f£ 
eu fort fandblandet Muldjord, og flettere i fej Leerjord. 
Til Brug for Kjokkenet og til at giemmes om Vinteren, 
ſaaes de i Slutningen af April eller Begyndelfen af 

SMaj paa en ſtille Dag. Friſt Gjsdning taale de ikke, 
da Roden gjerne antager nogen Smag derefter. Man 
ruger da enten gammel Gjsdning eller, om man har 

god Muldjord, flet ingen. Naar Planterne ere op⸗ 
komne og behøve af luges, borttager man de overflodige, 
faa af hver Plante kommer til at ſtaage 2-3 Tommer fra 

hinanden. Kor at gjemme dem til Brug i Huushold⸗ 

tingen om Vinteren, opgraves de i September, Tops 
neg 
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pen afffjæres faa nær, at en liden Skive af Roden fol⸗ 
ger med; kun de, ſom man vil bevare til Froe, beholde 
en Tomme af Toppen. Rodderne henlægges i nogle 
Dage paa et luftige Sted, hvorpaa de henfættes i en 
Kjelder i Sand, eller og man graver en Grube til dem 
i Sandbund, fom ligger højt, hvor de da tildekkes med 
Det af Gruben opkaſtede Sand og Gruus. 

Kor af have unge Gulerodder hele Aaret igjennem, 
faner man nogle tidligere i Miſtbede, andre fildigere é 
det Frie. Ved de forſte maa ifær iagttages, at de é 
Begyhndelſen ikke drives alt for ſtarkt. 

Vil man opelffe nogle til Frøe, faa udvælger man 
hertil af de bedſte, fom man har bevaret til Vinterbrug, 
udplanter dem faa tidlig om Vaaren, fom Vejret tillader 

det, paa et fritliggende Sted, og omtrent en Fod vidt 
fra hinanden. De holdes rene for Ukrud og bindes op 
til Kjeppe, ifald det gjøres fornødent,  Frset modnes 
gjerne i Begyndelfen af September; Stenglerne afffjæs 
res da og lægges paa et ført og luftigt Sted, at de af 

Soel og Bind Hurtig funne tørres, derpaa fan man 
enten tærffe'dem og renſe dem med Gold og Trug eller 
afpille dem med Fingrene, Hvilfet dog ganer langſommere. 

Gulereddernes Brug, ſom Kjokkenurt, er bekjende 
nok, men ikke nær faa almindelig udbredt paa Landet, 

fom den fortjente, Deres milde velfmagende Saft 
vedergvæger den Friſte og er for den Soge i flere Til⸗ 
fælde en Lægedom, Enhver Bondekone burde flittig 
dyrke denne ffjenne Rod i fin Have, og vel forfyne fit 
Huus dermed. Hvilfen Net ſmager bedre til den tørre 

Fiſt end Gulerodder, og hoilken fulde vel tjene bedre til 

at fordøje den haarde Fade? Saaledes har Smagen 
allerede forenet det fammen, fom Lægen efter de rigtigſte 

Grundfætninger vilde raade til at forene ! 
E 4 Wen 
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Men enduu i en anden, for Landoekonomiens Op⸗ 
komſt og Vel, faare vigtig Henſeende fortjener Guferos 
den en uindffræntet Rees. Desverre! at vi endnu hos 
os inter fjende til dens Brug ſom Foderplante. | 

Det er afgjort ved Erfaring, at Rødder give er 
flørre Mængde Næring for Kreature, end Bladene af 

de bedfte Foderplanter, paa et lige Sthkke Jord, kunne 
give. Hertil komme de vigtige Fordele: af Rodfoders 
planterne paffe i ethvert Markbrug, kunne vælges efter 
Jordmonet og gjare Brafning unødvendig. De ſtjorne 
Jorden for den følgende Sad og borttage lidet eller intet 

af dens egentlig nærende Dele. De flefte Huusdyr æde 
ogſaa diſſe Rodplanter gjerne og trives vel derefter, 
Diſſe Grunde forekomme mig vigtige nok til derefter af 
anbefale Rodfrugternes og i Sardeleshed Gulerodder⸗ 
nes Dyrkning ſom Foderplanter, da diffe have mange 
Fortrin for Roer, Turniper og andre anbefalede Rode 
frugter. Guleredder have ber Kortrin for. Kartofler, 
Turniper 0. fl., at de ikke let tage Skade af Krof, men 
kunne meget vel gjemmeg Binteren over, og da i Kors 
aarets trange Maaneder redde Landmanden fra en af de 
ſtrakkeligſte Plager, fra Fodertrang. Derſom Dyrk⸗ 

ningen af denne Rod til Koder havde særet almindelig 
hos 28; ſtulde man nu, da dette trokkes, (Foraaret 1799) 
iffe været nødt til af give 2 Mk. for 1.Lpd. Hee og 4 til 
5 Rolr. for en Tønde Havre. Mangt et Huus fulde 
ba have beholdt fif Tag, mangt et Kreatur fir Liv. 

Gulerodderne give et ſtort Produkt. J Følge fang 
Erfaring paaſtaager man i Engelland, at et Siykke Land 
med Gulerødder er drøjere end er fre Gange faa ſtort 
Stykke med Turniper. Huusdyrene æde dem med Bes 
gierlighed, ifær maar be knuſes førft. Dette foretages 
i Engelland i et dybt krumt Trug, hvori en liden Molle⸗ 

— ſteen 
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ſteen, ſom ſtaager paa Kanten, drives frem og tilbage 
ved en Stang, hvis ene Ende gaaer igjennem Midt⸗ 

punktet, da derimod den anden Ende er faſtet i en Ning, 
hvorved den gaaer omkring en i Jorden flaaende Pal. 
Koerne malfe rigelig og give velſmagende Melk efter 

Gulersdder. … Studene fedes hurtige hermed og Kjødet 
faner en god og fiin Smag. J Flandern fodrer man 
almindeligen Hefte dermed, og diſſe fane ingen Havre, 

J Engelland og Flandern, Goor Dyrkningen af 

denne Rod er almindelig, gjøder man ikke til den. Der— 

imod bearbejdes Jorden faclænge, åt den bliver les og 
fiin fmuldret, og man valger ifær en ſandblandet Muld— 

jord. Almindeligen forrettes Plojningen om Efteraaret 
fil 18 Tommers Dybde, og det med to Plove, hvoraf 
den ene fafter en Kure op, og den anden, ſom følger 
umiddelbar. derpaa, fager en ny Kure i den forriges. 
Om Foraaret plojes atter et Par Gange, Jorden hars 
ves vel, og Udfaaeningen ſteer i Slutningen af April. 
Man bruger imellem. 3 og 4 Pund Krøe til en Tonde 

Land. Det blandes og gnides med ført Sand, at det 
ikke ffal hænge fammen. Naar Planterne ere opkomne, 
Bringer man dem i Rader ved aft boritage be overflødige 
Planter med en Skuffe ſaaledes, at de tilbageblevne 
ſtaae 10 til 12 Tommer fra hverandre, og mager det 
faa, at de i Raderne felv heller ikke ſtage alt for tætre. 

Herved fan man let komme til af fuge dem, hoilket ev 
nodvendigt. De optages og bevares ſom ovenfor er 
ſagt. 

Guuleroden indeholder en behagelig og ſed Saft, 
hvoraf man ogfaa har forføgt at foge Sukker. Men 
Sukkerſtoffen er iffe i faa ſtor Mængde tilfæde, at den 
kan betale de hertil udfornerlige Bekoſtninger. Man 

bruger derfor Saften indkogt til Sirup, der baade til 
S5 Mad 
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Mad og ſom Medicin har fin ſtore Nytte. For at er—⸗ 
Holde denne Sirup, ſtraber man Rødderne, knuſer eller 

ſtamper dem, og koger dem i nogle Timer, til de ere gane 

fle bløde. Man lægger dem nu i et Klæde og preſſer 
Saften ud, Denne koges til Sirups Tykkelſe, og gjem- 
mes i Steenkrukker. Saaledes fan den holde fig i 2 til 
3 Aar. Af en Skieppe Rødder ſaaer man omtrent halve 
anden Sande Saft. 

Y Huusholdningen bruges denne Sirup til Mad; 
iſtedet for Sukker eller Honning. Hog Børn, fom pla 
ges af Orm, vifer den fig virkſom, og er et af de bedſte 

Huusmidler, man kan betjene fig af. - Xlore Børn 
kunne ſpiſe den frife Rod. Mod Hofte og Hashed ans 

vendes Sirupen med Nytte. Mod Trodſte hos Børn 
er den ligeſaa et godt Middel, 

De la Croix har med megen Nytte betjent fig af 
Saften, fom han indkogte til en Grod og blandede med 
lidet Sukker, mod Blodgang. Andre roſe den mod 
Blareſteen o. f. v. 

Er Omſlag af den friſte Rod er bleven meget bes 
romt mod ondartede Saar. Ogſaa mod Kræftfaar er 
den anbefalet, dog fyres den her blot at virke ſom ſmer⸗ 

feftillende og bladgjørende Middel, Mod Kræft i Bry⸗ 

ſterne har den ingenfinde udrettet. noget. Naar den 

friſte Rod knuſes og lægges paa brændte Saar, ſtiller 
den hurtig Smerterne og læger Saaret. 

Da Saften, formedelft den Mængde af Sukker, 
ſom den indeholder, letteligen bringes i en viinagtig Sjæs 

ring, faa er man ogſaa iſtand til at Faffe fig Brandeviin 

heraf. (See Bibl. for Phyſ. og Oekon. 1 9. 1798.) 
Groet har en flært krydret Lugt og indeholder en 

væjentlig Olie. Det ev urindrivende og Gar paa den 
Grund 
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Grund været bruge mod Blareſteen. Man har ogſaa 
anbefalet det form krampeſtillende Middel, 

Huusdyrene ade Bladene, medens de ere unge, 
ſaaſnart den ffyder Blomſterſtengler, gaae de den forbi, 

Rensdhret vragede Planten. Bierne føge dens Blomſter. 

2den Art: Faaſtraalet Fodangel (C. daucoides L.) 
Artm. Froene ægdannet aflange, have pan Ryggen 

4 Rader hagede Jigge i nogen Afſtand fra hinanden. 
Bladene glatte, ikkun haarede ved Grunden og pan Rib⸗ 
berne. Det enfelte Svøb ofteſt 3bladet og Bladene liges 
brede, Fl. Dan, Tab. 

D. 

Sjelden. Efter Weber findes den i Holſteen. 

Blomſtrer i Juni og Juli. 

Uldførl. Beſtr. Roden aarig, ſmal tapdannet. 

Stenglen I Fod høj, grenet, ſtribet, med et og andet 

ſparſomt Haar." Bladene fleerdokbelt finnede, de nederſte 

ſtilkede, de bverſte ſtilkloſe, fiint indſtaarne, haarede paa Rib⸗ 

berne. Det fælleds Svøb beftaaer enten af et enkelt 

Blad eller det mangler aldeles; det enkelte er ofteſt trebla— 

Det. Enhver Skjerm har fun 3 til 4 Straaler med 3 til 

7 Blomfer, hvoraf ofteft fun 3 ere frugtbare. Den abe 

Straale er fvagere end de ovrige og Gar fjelden mere end een 

Frugt. Kronbladene rødladne med en ſtark indbojet 

Spidſe; de yderfte flørre, ;Frsene-ere-fronede med et vede 

blivende Beger. Den hele Frugt flad ægdannet med hagede 

Pigge og enkelte Haar imellem. 

Anmarkn. Denne Art er af mange forvexlet med C. 

leptophylla L, Denne ſidſte ev angivet paa Regiſtret til Fl. 

Danica, ſom vorende her i Landet, men da dette mueligen er 
en 
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én Fejltagelſe, og Der ikke er mig bekſendt, at nogen har fun⸗ 
det den fjer, faa udelades den. Af Caue. daucoides L. har 

Facqvin en ypperlig Figur t FE Anftr, T 157, og Rivin 
i Pentapet, T, 24. Sowerhy Eng, bot, Tab; 197. Gart⸗ 

ner har en Figur af Frugten Tab. 20, | 

Egen. og Brug. Planten er. uden Lugt, men 
har i Smagen nogen Lighed med Guleroden. Rensdy⸗ 
ret vrager den. 

—* Art: Hrashaaret Fodangel (C. Andi: 
cus Scopol.) 

Artm. Freéene ovale, beſtroede hiſt og her med 
Pigge eller Borſter. Griflerne tilbagebøjede. Bladene 
næften dobbelt finnede, det hderſte af Smaabladene læne 
gere end de svrige og ſmalt-lancetdannet. Fl. Dan, 

Tab, 919. 
D. Betlers Luus med hvidagtige Blomſter. Kyll. 

Voxer hyppigen ved Gjerder og i Krat. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Udfsrl. Beſtr. Rod en aarig, fynd, blegguul⸗ 

Stenglen 'I til 3 Fod føj, opret, trind, ſtribet og grenet. 

Bladene næften dobbelt finnede, rue, bleggrønne, undertis 

den mork purpurfarvede, naar Planten modnes, Smaafins 

nevne tverkloftede eller dyobt ſaugtakkede. Skjermen er 

oventil plan og beſtager fjelden af flere end 5 til 8 Straaler. 

Smaaffjermene ere tættere og have flere Straaler. Der 

fælles Svøb har gjerne 6 til > Blade, fom ligge tæt op 

til Straalerne. Det enkelte Svøb ligner hiint og er af 

lige Længde med Straalerne. Kronbladene ere enten hvide 
elier rødlige, Gave en ſterk indbøjer Spidſe og meget fine 

Haar paa Ryggen. Hos de Blomſter, ſom ſidde yderſt, ere 

ogſaa 
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ogſaa de yderfe Kronblade lidet ftørre end de øvrige. De 

inderſte Blomſter ere ofteſt golde. Frugten ægdannet, 

beſtroet med ſyldannede Borſter og kronet med et naſten ukjen⸗ 

deligt Beger. Hele Planten er hvag at føle paa formedelſt 

ſmaa hvide Haar, hvormed den er bekladt, men fom neppe 

funne fees uden Slag. 

Anmarkn. Denne Plante er Linnes Tordylium An- 

triscus, hvilken Slægt den dog er faa ulig, at den nu næften 

af alle ffilles derfra. Facqvin har tegnet den i Fl. Auftr, 
Tab, 261 og Curtis i Fl, Lond, No, 63, 

Egen. og Brug. Hele Planten og ſelb Froet 
rober fig hverfen ved Lugt eller Smag. Blandt Huus—⸗ 
Dyrene æde Faar og Heſte den gjerne. 

abe Art: Vild Fodangel (C. Scandicina Roth.) 

Artm. Frugten ægdannet, tilſpidſet. Froene høer 
for fig aflange; bekledte med indbejede Pigge. Steng— 

len glat. Bladene tredobbelt finnede, fint deelte. Fl 

Dan. Tab, 863. 

D. Bild Kjørvel med hvaffe Froe. KRyll. 

Almindelig ved Gjerder. 

Blomſtrer i Maj og Suni. Frøene modnes i Slut⸗ 

ningen af Juni og Begyndelſen af Juli 

Udforl. Beſtr. Roden aarig, liden. Stenglen 

opret, I til 3 Fod høj, fvagt furet, glindſende, inden i huul. 

Bladene finnede, ſparſomt haarede paa Underfladen og 

Randene. Finnernes yderſte Flige ere aflange, ofteſt heels 

randede og ende ſig med en liden fiin Spids. Bladene 

danne forreſten en Skede omkring Stenglen, Kanten af 

denne Skede er hvid og randhaaret. SEjermfilten trind, 

ſidder altid lige over for et Blad, og har inter. fælles Svsb. 

Det 



302 Femhannede. 

Det enkelte Soob beſtaaer af 4 til 5 lancetdannede, rande 
haarede Blade. Skjermen ſelv beſtaaer almindeligen af 

5 Straaler, og Smaaſtjermene af 5 til 6 meget ſmaa 

hvide Kroner, ſom alle ere frugtbare. Frugten ægdannet, 

tilſpidſet, ſortgraa, med tvende forte men tykke Grifler i 

Spidſen. Frøene hver for fig aflange, tilſpidſede, over? 

alt befatte med fmaa inddøjede bruffagtige Pigge, og desuden 

forfynede med ſmaa indtrykte Punkter. 

I) Anmarkn. Denne Plante er Linnes Scandix An. 

triscus, Dacqvin far en god Figur beraf i FI, Auftriaca 

Tab, 154. " Curtis ligeſaa i Fl, Londinenſ. Tab, 16, 
Gartner en Figur af Froene i hans Verk: De fem. et fruct. 
plant, Tab, 20. Fig, 6, under Navn af Torilis Antriscus, 

2) Anmarkn. Ar. Øolten har paa Møen fundet en 

Skjermplante, ſom efter Linne fulde henføres til Slægten 

Daucus, men efter vor Inddeling til Caucalis, Det Exem⸗ 

plar, ſom jeg har deraf, er vel aldeles fuldſtendigt, men dog 

meget lider, faa at jeg ikke drifter mig til allene devefter af 

anføre hev en ny Art; thi hos Linne finder jeg den ikke 

beſtreven. Derimod femmer den nøje overeens med Desfon⸗ 

taines Daucus grandiflorus, ſom han hav beffrever i Fl, At- 
lantica og aftegnet fammefteds Tab, 59. Men da jeg, ſom 

ſagt, kun har feer det ene' noget dvergagtige Exemplar, har 

jeg hellere blot villet vege hen paa, hvor man mueligen kunde 

finde den beſtrevet, hvis den oftere fulde træffes paa Møen, 

end fejle ved, efter. dette ene — af anføre den urigti— 

gen under Arterne. 

Egenſk. og Brug. Den vilde Fodangel har i 
Lugten nogen Lighed med den af almindelig Kørvel, men 

er mere ubehagelig eller næften ſtinkende. Moden har 

næffen ingen Smag. Søer, Geder ag Faar æde Planten. 

58de 
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58de Glægt: Hjorterod (Athamanta). 

Slagtmarke: Alle Blomſterne frugtbare. Kronerne 
ligedannede. Kronbladene ſtarkt indbojede 
mod. Spidſen. Frugten ægdannets aflang, 
ſtribet, beflæde med fin Uld. 

afte Art: Laaden Hjorterod (A. Libanotis L.) 

Urim, Skjermen halv⸗kugledannet. Rodbladene 
dobbelt finnede. Smaafinnerne ſaugtakkede og randhaa⸗ 

rede. Bladſtederne og Stenglen laadne. Fl. Dan, 
Tab. 754. 

D. Bild Gulerod. 

Sjelden. Efter Muͤller paa Strandkanterne i Lolland. 
Profeſſor Viborg har fundet den ved Korſoer paa Marken 

under Valbygaard, hvor de Exemplarer ere tagne, hvorefter. 

jeg her beſtriver Planten. 

Blomſtrer i Auguſt, September. 

Udfør, Beſer. Roden fleeraarig, tapdannet, af en 

Fingers Tykkelſe. Stengfen opret, grenet, furet, 2 til 4 

Fod bøj, overalt beflædt med meget fine Haar eller Uld, ifær 

ved Leddene og Stjermen. Rodbladene ere dobbelt finnede 3 

Smaafinnerne næften ægdannede, indſtaaren-ſaugtakkede, de 

yderſte Finner blot tverkloftede; alle glatte undtagen paa 

"Randen. Det fælles Sopob beffaaer af mange ſyeldannede, 

fiint laadne Blade, ligefom der enkelte. Skjermen er 

halvkugledannet medens den blomſtrer, henved Modenheden 

Bliver den mere plan. Kronbladene hyvide, ligedannede— 

Frugten ægdannets aflang, hvidgraa af den Ufd, hvormed 

Den er bekladt. Hvert Froe hav 3 ophøjede Striber pag 

RNyggen. 

Anmarkn. 
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Anmarkn. Den ovennævnte Figur i Fl, Dan. er ikke 

god. Finnerne pua de ſtore Blade ere meget for brede og 

Frugten for lidet beklæde med Uld. Den er alligevel Ejendes 
lig. Jacqvins Figur i Fl, Auftr, Tab, 392 er. fom tegnet 

Efter vor Plante, fun at Figuren mangler Haar ved Leddene 

og paa Randen af Bladene. Allionis Tegning i Fl, Pede- 

montana T, 62 fvarer ikke faa godt til vor Plante. Gærts 

ner har en Figur af Frugten Tab, 21. Fig, 1, fom dog ikke 

er meget god. 

Egen. og Brug. Roden Har en krydret, Bitter 
Smag og foraarfager Pede paa Tungen, efterat den i 
nogen Tid er tygget, ; Derfom den fandtes hyppigere, 
bilde den fÉfert fortjene af paaagtes- ifær of Dyrlæger. 

Der kan neppe være Toibl om,. at den jo vilde give dem 

et ypperligt oplivende Middel, ſom i flere Tilfælde maatte 
kunde anvendes med Held. * 

Faar og Sviin æde Bladene. Koerne vrage dem, 

aben Art: Aarig Hjorterod (A. annua L.) 

Artm. Blabene fleerdeelte. Fligene ligebrede, næs 

ſten trinde og tilſpidſede. Fl. Dan. Tab, 

sk 

Voxer i Holſteen, efter Weber. 

Blomſtrer i 

Anmarkn. Jeg anfører denne Plante blot paa We—⸗ 

bers Authoritet, ſom vil have fundet den paa Agrene i Hol⸗ 

ſteen ved der Vogelſtange. 

59de Slægt: Kortneb Myrrhis). 

Slægtmærfe: De fleſte Blomſter golde. Frugten 
aflang, indkneben mod Spidſen, fortfnabler, 

med 
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med 5 dybe Furer og ligefaa mange ſkarpe 
fremftaaende Kanter. Kjernen er af lige 

Længde med den hele Frugt. Det fælles 
Evøb fattes. 

at Art: Velugtende Kortneb (M, odorata 
Scopol,) 

Artm. Med fleerdobbelt-ſammenſatte, paa Un— 
derfladen dunede Blade. Straglerne i de frugtbare 
Sfierme tæt ſammentrukne. Froene meget ſtore og 
Bverft paa Kanterne beflædte med meget fvage Pigge. 
Fl. Dan, Tab. 

D. Spanſk Korvel, Kyrvel. 

Efter Weber ſtal den findes i Halſteen. Den dyrkes 

almindeligen i Haver. 

Blomſtrer i Juni og Inli. 

Udfsrl. Belle. Ro den fleeraarig, af en krydret Lugt 

ſom hele Planten. Stenglen 2 til 3 Fod høj, ftriber, laa⸗ 

den, grenet. Bladene fleerdobbeltſammenſatte, bløde. 
Smaafinnerne lancetdannede, indffaarne og ſaugtakkebe. 

Skjermene uden fælleg Svob; det enkelte Svob 

5bladet ; hvert Blad lancetdannet, ſterkt tilſpidſet, randhaaret. 

Kronbladene hvide. Detvefjønnede Blomſter ere 

fun faa, omtrent 2 til 4 i hver Straale; de øvrige ere Jans 

blomſter, følgeligen golde, Frugten henimod I Tomme 

lang, ſmaleſt ved Grunden og Spidfen, paa Ribbernes Sans 

ter findes fvage Pigge, fom nej pe kunne feed med ubevæbnet 

Dj 
Anmarkn. Denne Plante er Linne's Scandix odora- 

ta. Scopoli, Weber, Roth og Gartner have henføre 

den til Myrrhis. Den ſidſte har en ypperlig Tegning af 
aben Deel. u | zIrset 
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Froet I hans og: De fruct. et fem, plant, Tom. J. Tab, 

23. Fig, 10. Jacqpin har en ſmuk Figur af hele Planten 
$ Fl, auftr, Cent, 5, Tab, 37, 

Egen. og Brug. Den friffe Plante Har en 
ſterk frgdret og behagelig Smag, lig Annis. Men 

Frugten overgaaer i denne Henfeende de øvrige Dele; - 

ved Torring tade diffe for det meſte baade Lugt og 
Smag.” De friffe Blade ere fiærfere og behageligere 

end den almindelige Kervel, men bruges ofte fon denne, 

og have ogſaa for deres Lighed i Smagen faaet dens 
Navn. 

Hvor den dyrkes, faaeg den i Begyndelfen af April 

og kommer op 4-5 Ugev derefrer. Men man kan gode 
fane den om Efteraaret, og ſaaledes tidligere gjøre Brug 
af dens Blade til Kaal, Suppe ꝛc. Frøene bruges ogſaa 
til Mad, og "Roden ſpiſes ſom Sellerie. 

De friffe Blade have, udvortes brugte, viiſt fig 
meget virkſomme mod Forhardelſer i Bryſterne, og til 
at fordele Melken hos Barſelkoöner. Indvortes brugte 
Jsgne de Sliim og lette Udkaſtelſen deraf. Aſthmatiſte 
Perſoner ſtulle have befundet fig vel ved at røge dem. 
ſom Tobak. 

J den nordlige Deel af Engelland bruger man 
Froet fil dermed at polere Egegulbe og Mobler, høors 
ved de tillige fane en behagelig Lugt. 

Gode Slægt: Langneb (Scandix). 

Slægtmærfe: Frugten fribet, tyndere mod Spidſen, 

hvor den forlænger fig i en meget lang Snabel, 
med ſkaͤrpe Kanter. SKjernen opfylder kun 

Den 7 
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Den fjerde Deel af Frugten felv. Det fælles 
Svob fattes. 

ufte Art: Almindelig Langneb (5. Pecten £,) 

Artm Bladene tredobbelt finnede. Smaafinnerne 
figebrede, tilſpidſede. Fl. Dan, Tab. 844. 

D. Frue Venus's Kam, Jomfrue Kam. Ryll. 

Sjelden. Rylling har fundet den paa Møen og paa 

Kjøbenhavns Vold. Muͤller anfører i Fl, Dan, at den voxer 
hiſt og ber paa Marken, J de fenere Tider hav man fjelden 

ellev aldrig fundet den» 

Blomſtrer i Suni, Sult. 

Udfsrl. Beſtr. Roden aarig. Stenglen Etil 5 
Fod hej, trind, glat. Bladene tredobbelt finnede · Sima a⸗ 
finnerne ligebrede, ſpidſe, bleggrznne, med meget faa 

forte Haar. Det fælles Svob mangler. Der enkelte 

Sopob beſtaaer ofteſt af 5 Blade, ſom ere brede og tandede» 

Den ſammenſatte Skjerm begaaer ofteſt af 2 Straaler. 

De enkelte Skjerme hare fun faa (5 til 6) Blomſter, 

de midterfe golde. Kronbladene Hvide eller rødlige, lidet 

indſtaarne i Spidſen; i de Straaler, fem ſtaae yderft, ere 

de yderſte Kronblade ſtorſt. Frugten ægdannet s aflang, 

utydelig kantet, men forſynet med'en Snabel, ſom er fyldans 

net⸗fladtrykt og næften 2 Tommer fang. 

Anmarkn. Jacqpin har en god Figur heraf i Fl, Au: 

ſtriaca T, 263, Curtis i Fl, Lond, Tab, 349. Gærtner 

en Tegning af Froet i: De fru, et fem. plant. T, g5. Fig, 

8. Frugten føler fig lidet vue mod Fingrene, men har ikke 

fan fange Haar, ſom i Figuren i Fl. Dan, 

u 2 Egenſt. 
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Egenſk. og Brug. Bladene have noget krydret 
i Smagen. Rytien af Planten er hidindtil ubekjendt. 

61de Slægt: Korvel (Chærophyllum). 

Clægtmærfe: Blomſterne i Omfredfen uligedannede, 
Det ene Kronblad kjendeligen ſtorre end de ovri— 
ge, enfelte Kroner golde, Frugten lang 
(Vreden indeholdes 3 Gange i Længden), glind⸗ 
fende, glat, med en foag Fure paa hver Flade, 

hvor Frøene ligge op til hinanden, Griflerne 
oprette. Kjernen lidet længere end den halve 
Frugt. 

aſte Art: AlmindeligKorvel (C. Cerefolium 
Cranz). | 

Urim, Stenglen jeon og glat. Bladene tredob⸗ 
belt finnede; Smaafinnerne buitede. Grønne næfien ſol⸗ 
dannede. Fl. Dan. Tab. 

D. Almindelig Korvel. 

Den findes vild ved Gierder og pan gruſede Steder, 

formodentligen kommen ud af Haver, hvor ben ———— 

dyrkes. 

Blomſtrer i Maj og Juni. Frøene modnes i Segyns 

delſen af Juli. 

Udforl. er, Roden aarig. Stenglen opret, 

2 til 4 Fod hoi, huul inden til, neppe af en Pennepoeſes Tyk— 

kelſe. Bladene glatte, Smaafinnerne dybt indſtaar⸗ 

ne Skjermene oftere ſtilkede end ſtilkloſe, ſidde lige 

over for ct Blad. Straalerne 45, ſſelden flere, vidt 

udftanende fra hinanden og fiing haarede. Det fælle 
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Sſvvob mangler. Det enkelte Sopob beſtaager af tilh 3 
randhaarede Blade. Kronbladene hvide, deres Spidſe 

inddøjet, de uderfte Blomſter have et Kronblad ſtorre end de 

gvrige. Frøene ere næfgen trinde og ſyldannede, hverken 
kantede eller fridede, forte naar de modnes. 

Anmarkn. Denne Plante er Scandix Cerefolium 

Linne, Dacqpvpin har en god Figur heraf i hang FI, Auſtr. 

Tab, 390. Gartner har en Figur af Froet i hane Vært: 
De ſem. et frud, plant, Tab, 23, Fig. 9, under Navn af 

Chærophyllum ſativum, under hvilket Navn den ogſaa bes 
ſtrives af la Marck i Encyclopedie methodique Tom. 1. 

Botanique p, 684. 

Egen. og Brug. Korvelens Lugt og Smag er, 
ſom bekjendt, krodret og ſodlig. Dens Befianddele ere 
ikke fuldfommen underſogte. Man veed, at den inde—⸗ 
holder en væfentlig Olie og noget Salt, 

Til Brug ſom Kjskkenurt i Kaal, Suppe 0. dyrkes 
den almindeligen. Til tidligt Brug ſages den betids om 

Koraaret paa et med Morgenſolen udfat Beed. Jo 
oftere den ffjæres af tæt ved Roden, jo længere fan det 
mare mellem boer Gang man behøver at ſage den, hoil⸗ 

ket ellerg, hvis man hele Sommeren igjennem vil benptte 
fig af den, maa ſtee hver anden eller tredie Uge, Til 
Vinterbrug fan den ſages i Auguſt, enten temmelig tykt, 

at Toppen fan afffjæres om Vinteren, ſom forben om 

Sommeren, eller og meget tyndt, at hvert Froe fan af» 
give en liden Buſk, fom da hver for jig fan afſtikkes ved 
Roͤden. 

Som oploſende og urindrivende Middel er den ble— 
ben bersmt i Lægefonfien. Den er bleven brugt mod 
Forſteppelſer i Judvoldene, mod Forhardelſer i Bry— 

ſterne, mod Hudſygdomme (Skrofler, Ringorme 20.) og 
i; ſeio 
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ſelb mod Svbindſot. Man har deels brugt den kogt form 
Suppe, deels givet den udpreſſede Saft, og udvortes 
anvende den ſom Omſlſag. Mod Vandſot anvendes den 

ikke ganſte uden Nytte. Ogſaa er den et væfentligt 
godt Middel til at fordele Melken bog Barſelqpinder, 

ſom ikke ville give Die, og tri at hæve Knuder af Melken. 
Kor af opnage den Henſigt, ffjæres den frife Urt, vare 
mes og bringes næften til en Grød og lægges ſaaledes 2 
eller flere Gauge daglig pan Bryſterne. 

Koerne æde Planten med Begjerlighed. Faar og 
Geder æde den. Heſtene vrage den. Rensdpret ogſaa. 

Dambourney Gar ikke kunnet uddrage nogen god 
Farbe enten af dens Blomſter eler Blade. 

aden Art: Sfov Korvel (Ch. fylveftre L.) | 

Urim. Stengelen ſtribet; dens Led tykke og fremme 
ſtaagende. Bladene 2- 3dobbelt finnede. Smaafinner⸗ 
nes Flige ſpidſe. Froene aflange, naar de modnes, 
kronet med de vedblivende Grifler. Fl. Dan. Tab, 

D. Bild Kørvel med glat Frøe, Ryll. Skarntyde. 

Paa Bornholm: Hundefer. Skov Huulfveb, Viborg. Al⸗ 

mindelig Huulſoob, Horneman. 

Meget almindelig ved Gjerder, ved Kanten af SÉove, 
sg i Haver ſom Ukrud. 

Blomſtrer i Slutningen af Maj og i Juni. Frøene 

modnes i Juli og Begyndelfen af Auguſt. 

Udførl, Beffr. Roden fieeraarig, hvidladende. 

Stenglen grenet, opret, 2 til 4 Fod høj, næften af en 

Fingers Tykkelſe, nedentil udfylde med en grønlig Mary, 

forreſten huul; Haarene, hvormed den er forſynet ved Grun— 

den, tabe fig mod Spidſen. Bladene morkgronne paa 
Over⸗ 
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Overfladen, lyſere paa Underfladen og korthaarede paa Rib⸗ 

berne. Stengelbladene blive efterhaanden mindre ſom 

de verme fig Spidſen. Intet fælles Svob flindes paa 

dem, jeg har underſogt. Zaller vil imidlertid have fundet 

et enkelt Blad. Det enkelte Sug& beſtager af 6 røde 

lige, ægdannet s tilfpidfede, concave Blade, ſom efterhaanden 

| bøje fig mere tilbage og ere randhaarede, Skjer mene have 

12 og flere Straaler, ſom før Blomſtringen ere nikkende; de 

midterſte Blomſter ofte golde, Kronbladene hvide, 

omvendt⸗ ægdannede, det yderſte meget ftørre end de Øvrige. 

Frøene aflange, Gviflerne, fom blive fiddende, ere forte 

og ſtaae oprette. 

Anmarkn. Jacqpin har en god Figur af denne Plante 

i Fl, Auſtr. Tab, 129. Curtis en ſtjannere i Fl, Lond, 
Tab. 273. 

Egen. og Brug. Planten rober fig ved en ſoag 
Kinfende Lugt. Man har anfeet den for giftig for Mens 
neſter, hvorom dog nøjagtige Forſog og Erfaringer ſab⸗ 

nes, Man veed desuden, at Roden ofte i Engelland 
bruges ſom Kjokkenurt. 

Blomſterne give em god guul Farve, hvortil de af 
Landmanden almindeligen anvendes. De afplukkes tilli⸗ 
gemed Skjermene og torres, indtil man vil bruge dem, 
eller og de foges friffe med Allun. Bladene og Steng⸗ 
len give en gran Farve, ſom er ret ſmuk. 

Koerne æde Planten med Begjerlighed. Faaret 
og Geden æde. den ikke faa gjerne. Heſten og Svinet 
vrage den. Bierne føge Blomſterne. 

RB 4588 3dig 
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zdie Art: Knudret Kervel (C. temulum L.) 
rim. Bladene dobbelt finnede, rue. Finnerne 

indſtaarne, buttede. Stenglen plettet og rue ligeſom Bla⸗ 

dene. Knæene tykke. Fl. Dan, Tab, 918. 

D. 

Voxer temmeligen hyppig i Kratter og ved levente 

Gjerder. 

Blomſtrer i Juni og Juli. 

Udforl. Beſtr. Roden toaarig, lidet grenet, Hvide 

ladende. Stenglen 2 Fod hoj, opret, trind, fyldt inden, 

til, morkfarvet med Purpur Pletter ved Knaerne, korthaa⸗ 

ret, rue og ſtribet. Bladene dobbelt finnede. Finnerne 

neſten ægdannede, indſtaarne, buttede. Skjermene nikken⸗ 

de før Blomſtringen. Der fælles Svøb mangler ofteſt. 

Det enkelte Svgb har 6 til $ fmaa lancetdannede Blade. 

Kronbladene hvide, de yderſte meget lidet ſtorre, indſtaa⸗ 

ren: fjjertedannede 3 de fleſte Blomſter frugtbare, fan golde 

i Midten. Griflerne tilbagebøjede. Frøene aflange, 

dlatte, graabrune, tilfpidfede, under Glaſſet 5ſtribede. 

Anmarkn. Den anførte Tegning af Fl. Dan, er ret 

god, fun ere Haarene alt for lange. Bedre og ſtjonnere Tis 

qurer findes hos Facqvin i Fi, Auftr, Tab, 65, og hos 
Eurtis i Fl, Lond, No, 61, Gartner har en Tegning af 
Frugten i De fem, et frud, plant. Tab, 23 under Navn af 
Myrrhis temula. 

Egen. og Brug. Den udmarker fig iffe ſyn⸗ 
derlig ved Lugt eller Smag. Pallas paaftaner, ar den 
er giftig for Menneſter. | 

Huudépreéne æde den iffe gjerne, dog tager Heſten 

til Takke med de unge Blade. Rensdyret brager Planten. 

64de 
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"Gade Slægt: Klaſeſtjerm (Oenanthe). 

Slagtmarke: Kronerne uligedannede; de, ſom ſidde 
i Omkredſen, ſtorre; de i Midten ſtilklsſe og 

golde. Smaaſfkjermene næften kugledannede. 
Frugten aflang med 10 Striber, kronet med 
et vedblivende Beger og de lige opſtaaende 

Grifler. 

zfle Art: Pibet Klaſeſt jerm (Oe. fiſtuloſa L.) 
Artm. Med Vandgrene. Stengelbladene finnede, 

traaddannede, hule inden i. Fl. Dan. Tab. 846. 

D. Band Steenbref, Kyll. 

Voxer ikke ſſelden ved Aaer og Bakke; f. Cr. ved Ters⸗ 

løfe, i Giælffov i Sjelland; ved Kjersgaard i Fyen ꝛc. 

Blomſtrer i Juni og Sult. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, trevler. Steng— 

len opret, grenet, glat, 1 Fod høj og derover Vandgres 

nene lange, krybende. Rodbladene dobbelt - finnede, 

Stengelbladene finnede, Ribben eller Stilken, hvornaa 

Smaafinnerne fidde, ev huul, ſelv ere de enkelte, 2eller 3klof⸗ 

tede. Skjermen hav kun faa Straaler (3 til 5); de ens 

kelte Skjerme have mange Straaler og ere næften kugledan⸗ 

nede. Det fælles Svøb fattes ofteſt, undertiden findes et 

lidet Glad. Det enfelre Svob mangebladet. Kranen 

hvid, lidet rødlig, Frugten aflang, naſten 5hjornet, fur 

vet, hveranden Fure tykkere, kronet med de lige og ſtivt op⸗ 

ſtagende Grifler, ſamt et lidet stander Bager. 

Anmarkn. Foruden ovennævnte Figur findes en god 

Tegning heraf i Rivins Pentap, Tab, 66. Gartner har 

us tegnet 
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tegnet Frugten Tab, 22. Naar Planten byrkes i tør Jord, 

blive Rodſkuddene fun til fmaa runde Knoller, ſom hænge ved 

Roden. 

Egenſk. og Brug. Den udpreſſede Saft af Ros 
den har en ubehagelig flinfende Lugt, Froet ev lidet 
krydret. Stengel og Blade have ingen Lugt, Den 
Holdes afmindeligen for at være giftig, ſtjandt man og⸗ 
faa herover favner beſtemte Forſsg. 

Kreaturene æde den ikke gjerne; imidlertid ſynes 
ben aldeles uffadelig for Køer, ſom man har indgives 
fore Qvantiteter deraf. 

63de Slægt: Billeboe (Phellandrium). 

Slagtmarke: Kronerne næften ligedannede og alle 
frugtbare, — Frugten aflang, med 10 fvage 
Striber, Éronet med Bageret og de tilbages 
bøjede Grifler. 

zfte Art: and Billeboe (P. aqvaticum L.) 

Urim, Stenglen ſvagt furet, pibet. Bladene 
Dobbelt finnede. Smaafinnerne tverkloftede eller dybt 

indſtaarne, buttede. Fl. Dan. Tab, 1154. 

D. Sfarntyde, Heftedræber. 

Voxer hyppig i Damme og paa dyndfulde Steder. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udfsrl. Beſtr. Roden toaarig, trevlet. Steng⸗ 

len grenet, tyk, huul, glat, de nederſte Led rodſtydende. 

Bladſtktederne omfatte Stenglen tæt eg have en hindet 

Rand. Bladene glatte, Finnernes Flige ſmalle; de, ſom 

ſtaae under Vandet, haardannede. Skjermen har ofteſt 

7 ti 

— a… 
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ↄ til 9 Straaler af ulige Længde. Det fælles Sosb fat— 
Beg, de enkelte beſtaage af flere frmaltslfancetdannede Blades 

Kronbladene hvide, meget fmaa, de yderfte af bem, fom 7 

fidde i Omkredſen, ere lidet flørre end de gvrige, Frugten 

aflang, celler ægdannet saflang, kronet med et lider stander 

Bager og de tilbagebojede Grifier 

Anmarkn. Cranz og Roth henføre Planten til Slægs 

ten Lovſtilk (Liguſtieum). Blackwel Har en god Figur heraf 

Tab, 270, 

Egen. og Brug. Bladene ere uden Lugt og 
Smag. Freene hage Derimod en krydret og ſtarp Smag. 
Længe har man anſeet denne Plante fom en Gift, eller 
dog fom meget ſtadelig for Heſte, fordi man far vildet 

iagttage, at nogle Heſte, efter aft have ædt den, ſtulle 
Have faagt en Lamhed i Bagkroppen. Siden opdagede 
mat, at Larven af et Inſekt (Curculio paraplecticus) 

hoppigen opholder fig i Stenglen, og nu tilffrev man 
denne hiin Virkning; dog er dette en blog Slutning og 
aldrig ved directe Forſog godtgjort. 

Froet af denne Plante ev vigtigere og har endnu é 

be fidfte Tider tildraget fig flere, ifær tyſte, Legers Op⸗ 
merkſomhed. Det indeholder en atheriſt Olie, og giver 
Viingejſt en guul Faroe. Man læfer hos flere Forfat⸗ 
tere om Frsets gode Virkning mod Blærefteen, fun 
Skade, at Erfaringerne ſynes ikke faa ganſte paalidelige, 

og ingen Forſog godtgjore diſſe Jagttagelſer. Ligeſaa 
roſes det mod Skjsrbug, mod intermitterende Febre o. 
ſ. v. De nyere Læger give det en høj Rang blandt Mid⸗ 
Terne mod Spvindſot. J Tyſtland vil man iſer ved 
Bette Middel have udrettet fore Ting. Man bar givet 
Det i Pulver, begyndt med 2 og ſteget til 15 Gran, 3 
Gange dagligen. J Kjøbenhavn hav en af vore bes 
Femte Læger bruge det forgjebes. 

Dyr⸗ 
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Dyrlegerne have tilforn anvendt bet mod Snive; ens 

hver, ſom kjender denne Sygdom, vil i Torvejen vide, 
fat det her intet kan udrette, 

Heſte, Køer og Geder æde Planten, Svinet elſter 
den ikke, og Faaret vrager den. F, 

64de Glægt: Kommen (Carum). 

Slægtmærfe: Alle Bliomſterne frugtbare.  Kronerne 

omtrent ligedannede. Frugten oval, fladtrykt 
fra Siden, lidet puklet og forſynet med 8. ops 

højede Linier (dens. Brede indeholdes 12 Gang 
i Længden). Griflerne forte, nedbojede. 

afte Art; Alminbdelig Kommen (C. Carvi L.) 

Artm. Bladene dobbelt finnede; alle Finnerne 
traaddannede. Fl. Dan, Tab, 1091. 

D. Kommen. 

Ikke fjelden paa Enge: Dyrkes i Haver og Tofter, 

ifær i Fyen og paa race. 

Blomſtrer i Juni. Frøene modnes i Juli og Begyn⸗ 

delſen af Auguſt. 

Udførl. Beſtr. Moden toaarig, naeſten tapdannet, 

udvendig guulladende, indvendig hvid. Stenglen 1 fil 2 

Fod høj, grenet, trind, ovfyldt med en hvid Marv. Bla— 

dene meer eller mindre dobbelt finnede. Smaafinnerne 

traaddannede. Skjermen har 1o til 12 Straaler, al: 

mindeligen uden fælles og enkelt Svøb. Alle Blomſterne 

frugtbare paa ulige fange. Stilke. Kronbladene hvide, 

hjertedannede, formedelſt den ſterkt indbøjete Spidſe; det 

yderſte 

rent sandet ES 

— — 

— — ln ak — 
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pderfe Kronblad ſtorre end de øvrige” Frøene aflange, 

puklede, med 5 ophøjede Lmier, tyndere mot begge Ender, 

graabrune, naar de modnes. 

Anmarkn. Jacqpin har en god Figur af Planten & 

Fl, Auſtr. Tåb, 393. —— en Figur af Froet i: De 
fem, et fruct. plant. Tab, 22. Fig, 7. Roth henfører den 

til Slægten Liguſticum, —* rang derimed til Aptum, Weber 

tilSium, og af Scopoli henføres den til Seſeli. Man finder 

undertiden et 1bladet, undertiden et 4bladet Svob; men 

ba diſſe Blade, falde tidligen af, fees de ſem ofieft ikke. 

Egen. og Brug. Frset har en behagelig Érye 
dret Lugt, dets Smag er noget ffarp- bitter og irriteren⸗ 

de. Ved at ſlaae Vand paa Det, udtrakkes kugten 
ftærfere end ved Biinaeift, men Smagen bliver ſvagere. 
En ſaadan Infuſion fager en blegrod Farve. Ved at 

deſtillere Frset, gaaer alt det Krydrede over, og et 

næften ſmagleſt Extract bliver tilbage. En atheriſt Olie 
er ogſaa i nogen Mangde tilftæde t diffe Froe; 30 Unger 
Froe indeholde omsrene 1 Unze atheriſk Olie. 

Frugten af den vilde Plante er mere ſtarp, af den 

dyrkede ſisrre, rigere paa Olie og mere bebagelig é 
Smag. Den beremmeg med este ſom et vinddrivende 

Middel, enten Frsene indvortes bruge, lavede nemlig 

til én Grøn, fom indtages med Rhinſtviin, eller og den 
ætherifte Olie indgnedet pan Maven. Denne Olie har 
eu guul Farbe og er meget hedende. Hypocondriſter og 

hyfteriffe Werfoner tygge &rugten med Nytte. Mod 

andendags Feber har den undertiden viiſt fig virkſom. 

Den ſtal ogfaa forege Melken hos dem, ſom give Die, 

Den oekonomiſte Nytte af Komwmenfeset er meget 

udſtrakt. Des bruges 1 Brod, Supper, Braendeviin, 
tif 
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fil Kommendand, Olie o. f. v., og det er ifær til den 
Ende af Planten dyrkes, der ogfaa ſom ſaadan er bleven 

en ikke uvigtig Handelsphante. Den trives godt næften 
i ethvert vel bearbejdet Fordmon, Gioedniug behøver 
den ikke, og derſom Pladſen forud far baaret Kartofler, 
behøver man blot at overharve Jorden nogle Gange. 
Den udſages om Foraaret paa ſamme Maade ſom Korite 

harves ikke for dybt ned, men bedakkes i der hoieſte med 

en Comme tyf Ford. Naar Froet har været godt, vil 
man ved denne Behandling fane en god Kommmenhoſt 

i andet Mar. Saaledes har jeg i det minde feet den 
dyrket med Held i Skaane. Naar Froene ere blevne 
brune, offjæres Stilkene. $ en Tønde, ſom flaaer hos, 
afſlaaes de Froe, ſom ere modneſt og ellers let vilde 

Babes, hvorpaa Stilkene lægges Hen for at tørres og 
aftærſtes. 

Roden er ſtor hos den dyrkede Plante, og ſpiſes 
paa nogle Steder ſom Paſtinak. Bladene give et godt 
Koder for Kreature. De fleſte Huusdyr æde dem ogs 
faa gjerne, iſer Faar, Geder og Soiin. Rensdyret 
aad med Begjerlighed de unge Blade. Bierne føge 
Blomſtret. 

65de Slægt: Busmekker (Ægopodium). 
Slægtmærfe: De fleſte Blomſter frugtbare. Kro—⸗ 

nerne uligedannede. Frugten cegdannet; hoert 
Froe aflangt, meer end dobbelt faa langt form 

bredt, med 5 ophøjede, blege Linier. Grif— 
Terne tilbagebejede; baade det fælles og enkelte 
Sosb mangler, 

afte 
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iſte Art: Almindelig Busmekker (Æ, Poda- 
graria L.) 

Artm. De nederſte Blade tredobbelt⸗trekoblede, be 

overſte 3hobede. Fl. Dan, Tab. 670. 

D. Busmekker, Sqvalderfaal, Svinekaal, vild Anges 

lik, Gerhardt Ure, Himmelſeng. 

Almindelig" paa Gruusjord, i Haver og ved Mure. 

Blomſtrer i Juni eg Juli. Frsene modnes i Auguſt. 

Udfsrl. Beſtr. Roden fleeraarig, krybende. Stena⸗ 

len opret, 2 Fod høj, furet, grenet. Rodbladene tredob—⸗ 

belt trekoblede med lange trekantede, indhulede Stilke— 

Smaabladene ægslancetdannede, ſaugtakkede, glatte; det 

ene af de trekoblede Sideblade er enten meget mindre end 

det, ſom fidder ligeover for, eller voxet ſammen med bet ſtorſte 

Blad. Den har intet Svob. Alle Straalerne i Skjer⸗ 

men af lige Længde og ſammentrukne. Kronbladene ere 

Hvide, indbøjede mod Spidſen. Froet morkbrunt, glat 

imellem dets 5 lyſere Linier, 

Anmarkn. Denne Plante er vanfelig at beſtemme 

efter Frøet, derfor har den og undergaaet mange Forandrin⸗ 

ger, og er bleven henføre til mangfoldige Slægter: Cranz og 

Roth falde den Ligullicum: Scopoli hav henføre den til 

Sefeli, og Weber til Sium &c. S den anførte Figur er Frset 
ikke tegnet; men ypperlig afbilder finder man det jog Sart⸗ 

ner: De fem, plant, 2, Tab, 140, Fig, 4. Det er yderſt 
vanſkeligt at frille det fra almindelig Kommen (Carum carvi) 

hvormed Planten kanſtee burde udgjøre een Slægt. 

Egenſk. og Brug. Denne Plante er et af de al⸗ 
mindeligſte Ukrud i Haver, hvorfra den er vanffelig at 

udrydde. Den Har en, ſtjendt overmaade foag, krydret 
Smag, 
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Smag. Derfor bruger man ogſaa Bladene om Vaaren 
med andre Urter til Kaal og Suppe. 

Koen, Faaret og Geden æde Planten, Heſten 

vrager den ofteſt. Rensdyhret aad den gjerne, Bierne 
foge dens Blomſter. 

66de Slægt: Pimpinelle (Pimpinella). 

Slagtmerke: Alle Blomſterne frugtbare. - Kronblas 
Dene ligedannede, indbejede med Spidſen. 
Frugten ægdannet-aflang, med 8 ophøjede 

Linier, hvert Frøe for fig med 5, Griflerne 
oprette. Svobene mangle, 

afte Art: Almindelig Pimpimelle (P. Saxi- 
fraga L.) 

Artm. Stenglen ſtribet, glat. Bladene finnede, 
glatte. Rodbladenes Smaafinner tilrundede, ſtarp 
fandede, Stengelbladenes tverfløfrede eller dobbelt fissø 
nede. Fligene ligebrede. Fl, Dan, Tab, 669. 

D. Liden Steenbrakke, vild Pimpinelle med brede Glas 

De, Bjergerod, liden Qvaſeurt, Ryd. 

Voxer hyppigen paa fandige og tørre Steder, pan aabne 

Bakker og ved Veje, f. Ex. ved Ude Sundbye i Sjelland. 

Blomſtrer i Auguſt og September. 

Udførl. Beſer. Roden fleeraarig, tappdannet, med 

enkelte Trevler. Stenglen opret, 1 tilh 2 Fed høj, ſtribet, 

glat, tvedeelt. Bladene glatte. Paa Stenglen findes 

faa, i det hojeſte I til 2 Blade nedentil; oventil, hvor den 

deles, omgives den af en Skede, ſom ender fig i et lidet 

udeelt Blad. Skjermene ere niffende før Blomſtringen. 

Sopob 
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Svøb-findes næften aldrig. Frugten ægdannet s aflang, 
kronet med de oprette Grifler. 

Anmarkn. Man finder af denne en mindre Afart, 

fom flet ingen Blade har paa Stenglen, men blot de ſmaa 

bladformige Spidſer fra Skederne. Saaledes fraaer den 

pan de høje og tørre Bakker ved Hanne paa Bornholm. 

Jacqpin Gar tegnet Hovedplanten i Fl. Auftr. Tab, 395. 

Egen. og Brug. Roden har en krydret og bis 
dende Smag, og i friſt Tiiftand forraader den fig ogfaa 
ved Lugten. Bladene ere ſtarpe og iffe ubehagelige, af 
Smag, ligeſom Frøer. Roden indeholder en harpixag⸗ 
fig Stof, og en guul, meget ſtarp, vaſentlig Olie, 

For nogle Decennier fiden fpillede denne Plante em 
betydelig Rolle i Lægefonfien. Man havde heraf en 
Mabetinktur, en Saartinktur, en Fork'slelſestinktur 0. 
ſ. v. Man paaftod, af den hos dem, ſom havde bruge 
meget Qoikſolo, bortforte Levningerne af Kroppen o— defl. 
Mit anvendes den fun til af forbedre Smagen hos andre 

Medicamenter, eller ſom oplivende Middel, og da enten 

i Pulver eller med en Paagydning ef Biin og Vann. 
DJyriægerne burde ikke lade den blive uforſogt. 

Bladene kunne bruges ſom Salat, medens de ere 
unge, De give Creaturene et godt Foder og &deg med 
Loſt næften af alle Huusdyr. Rensdyret aad dem ogfaa. 
Bierne træffe af dens Blomſter. 

aden Art: Gort Pimpinelle (P, nigra Vild.) 

Artm. Stenglen firidet, dunet. Bladene alle du⸗ 
nede. Rodbladenes Smaafinner næften hjertedannede, 
indſtaarne, budt tandede. Stengelbladene dobbelt fins 

hede, Smaafinnerne ligebrede. Fl, Dan, Tab, 

2den Deel. *X D. 
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Voxer i Holſteen, efter Weber, 

Anmarkn. Profeſſor Rettzius anfeer ikke denne Plante 

før en færffile Art, Den har imidlertid. noget charakteriſtiſk 
hos fig, ſom ej forandres ved Culturen og ikke findes hos 

den forrige, hvoraf den fulde være en Afart. Roden bliver 

nemlig morkbrun, naar den tørres, og giver en blaa Safe, 

hvilket er Tilfældet i hvad Slags Jordmon man end planter 

ben. J Bauhins Hiftør, pl, 3, p, 111 findes en Figur 

af Planten. 

Egen. og Brug. Den fommer temmelig nøje 
overeens med den foregagende Art i Henſeende til Smag 
og Lugt. Roden, fom opgraveg om Vaaren, er rige 

van Saft. Den giver en blaa Olie, og meddeler ogs 
faa Biingejft ved Deſtillation ſamme Farve, J forrige 
Decennium (1735) anpriſtes den af flere Læger, ifær af 
Harniſch, mod Vandſot, Hudſygdomme, Hnfterie o. 

ſ. v. Dog have de altid brugt den i Forening med 
andre Midler, og ſaaledes ere Jagttagelferne uſikkre. 

3die Art: Stor Pimpinelle (P, magna L.) 

Artm. Bladene finnede, alle ligedannede. Smaas 

finnerne ægdannede, dybe indſtaarne, eller lappede; den 

pderſte zlappet. Fl. Dan, Tab, 1155. 

D. Stor Ovefeurt, Steenbræfte med en hvid Koſt. 
Kylling. 

Voxer temmeligen Hyppig i Krat og ved Gjerder. 

Blomſtrer i Juli. 

Udførl. Beſkr. Roden fleeraarig, tapdannet, ſtiden⸗ 
guul. Stenglen opret, 2 til 3 God bøj, furet, glat. 

Bladene finnede, glatte, lysgronne. Smaafinnerne 

c hue 
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ſtilkloſe, egdannede, de flefte dybt indſtaarne, »fjelbnere lav⸗ 
pede, ofteſt 3 tilg Dar, med, en Ulige i Spidſen, ſom eg 

trelapper, Skjermene med 20 til 12 tynde Straaler, 

nikkende for Blomſtringen. Svøbene mangle aldeles— 

Alle Blomſterne ere frugtbare, Kronbladene ofteſt 

hvide eller rødlige, næften ligedannede, indbojede mod Spids 

ſen. Frøene brunladne, ægdannet- aflange, med 5 Stri— 

ber paa Ryggen, hvoraf 2 ifær fremſtagende— 

Anmarkn. Prof. Rettzius anfeer ogſaa denne før en 

Afart af den forſte. Dog vedligeholder den fit Udſeende ved 

Dyrkning t forſtjelligt Jordmon. Den er ofte ganſke glat, 

undertiden dunet eller korthaaret. Jacqvin har en Tegning 
heraf i Fi, Auftr, Tab, 396. 

Egenſk. og Brug. J Henfeende til ſine Egen⸗ 
ſtaber kommer ben aldeles obereens med den forſte Art. 
Bladene ere ſtarpe; Roden frydret -og brændende pas 
Tungen. Som oplivende Middel fortjener den ar blive 
i Brug. Men man far engang udſtrakt dens Virke— 
Freds for bidt, hvorfore den nu ſynes at tabe en Deel 
af fin fordums Noes. 

ade Art: Fiinbladet Pimpinelle (P. diſſecta 
Retz.) 

Artm. Alle Bladene finnebe. Smaafinnerne 
fleerdeelte. Fligene næften ſegldannede, ſpidſe. Fl. 
Dan. Tab. 

== [| 

Voxer i Sjelland paa Bakkerne ved Ørholm; paa Moen 

i ſtore Maglevand; i Fyen ved Ulriksholm paa høje Enge. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Anmerkn. Profeſſor Rettzius har givet en Tegning 
af denne Plante i: PFaſcicul. obferv, hotan. tert, Tab, 2. 

3 YWitbe: 
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Withering holder ben for en Afart af ben almindelige Pim—⸗ 

pinelle, Baade Stenglen og Bladene ere haarede. Man 

finder undertiden et eller ander Svsbblad. Prof. hetgius 

anmærfer , at de førfe Blade i der forſte Aar ere finnede 

øg Finnerne tilrundede; men naar diffe eve forfoundne, viſe 

de fig alle fom ovenfor befErevne. Saaledes fan man finde 

2 Planter tæt ved hinanden, hvilfe, naar be ere af forføjellig 

Alder, have er forſkjelligt Udſeende Men da der ere fores 

fomne mig Exemplarer, fom ved Roden have fave et Blad 

med ægdannede, og et andet med fleerdeelte Smaafinner, tør 

jeg ikke vaaftane, at Planten er en virkelig Art, før ſaadant 

ved Kulturen nærmere afgjøres. 

Egen, og Brug. Som 608 de forrige. 

67de Slægt: Merke (Sium.) 

Slægtmærfe: Alle Blomſterne frugtbare, " Kronblas 
dene ligeſtore, næften hjertedannede. Frugten 
Oval eller ægdannet, hvert Frøe aflang; ægdans 
net, furet eller ſtribet, lidet pukllet. Begge 
Svøbene fleerbladede, Den fidfte Art mang; 
ler fællee Svob. 

afte Art: Vand Merke (S. latifolium L,) 

Artm. Bladene finnede. Rodbladenes Smaafin⸗ 
ner med haardannede Flige. Steuglens Smaafinner 
lancetdannede, udeelte, ordentlig og ſtarpt ſaugtakkede. 
Fl, Dan. Tab, 246. 

D. Vand Paſtinak. 

Almindelig i Aaer og ved rindende Gand. 

X 

Blomſtrer i Juli, Auguſt, September. Froene mob, 

nes i Slutningen af September og Begyndelſen af Oectbr. 

Udferl. 
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Udfsrl. Beſtr Roden fleergarig, beſtager af fange, 
trinde og hvide Trevler: Stenglen 3 til 4 Fod bøj, 

glat, kantet, grenet. Bladene uligefinnede. Smag" 

finnerne lancetdannede, fjelden aflange, ſmallere i Fors 

hold mod Bladene af den. følgende Art, glatte, ſtarpt faugs 

takkede og fnidfese De Blade, ſom faae under Vandet, 

have ofteft haardannede Finner. Skjermene ſtore, cons 

vere. Det fælles Svøb ofteft 8bladet, hvert Blad ſmalt 

lancetdannet, tilfvidfer… Det enkelte Svø5, fom fint. 

Kronbladene hvide, ligeſtore, neſten tilrundede, men 

lidet indbøjede med Spidſen. Støvinovpene rødlige, 

Frugten ſkiller fig gjerne ad i Midten, hvorved den faaer 

en tilrundet og fladtryfe Figur, Hvert Frøe er aflange 

ægdannet, med ophøj:de Ribber og af graaladen Farve, 

Anmarkn. Jacqvin har en ſtjen Figur af denne 

Plante i Fl, Auftr. Tab. 66. Ligeſaa Rivin i Pentape- 

tala Tab, 77, Cranz og Roth fætte den under Corian- 
drum, ſtjont Frøene ikke ere kugledannede, ſom dog er det 

charafteriftiffe ved denne Slægt. Man maa iffe lade fig 

bedrage af dens latinſte Navn latifolium, da den virées 

figen har fmallere Blade end følgende Art, i Forhold til 

deres Længde. Dyrket i tøre Land blive Finnerne af de 

nederſte Blade cafaa ha tdan rede 

Egenſk. og Brug. Efter en Jagttagelſe af en 
ſvenſt Læge, anfces Roden, ſom opgraves i Efteraaret; 
fov af være giftig. Han vil nemlig have feet, at ſaavel 
Børn, form Koser og Kalve, der havde ædt heraf, bleve 

raſende. Sikkre Forføg herover ſabnes ndnu. 

Froene lugte og ſmage omtrent ſom Kommen, met 
ſpagere. Heſte og Soiin æde Planten uden Skade. 

Rensdyret aad den, men ikke med Loft, Dambourney 

har ved Forſog ingen god Farve kundet uddrage heraf. 

& 3 2den 
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aben Art: Smalbladet Merke (S. angulſti- 
folium L.) 

Artm. Bladene finnede. Smaafinnerne naſten 
ægdannede, uordentlig ſaugtakkede. Skjermene udfprins 
ge modſat Bladene og ere ſtilkede. Bladene i det fælles 

Svab mere eller mindre dybt indſtaarne. Fl. Dan, 
"Tab, 247. 

D. Vandmarke. 

Voxer temmelig hyppig i Damme og Aaer, ifær i 

Fyen, Omkring Kjøbenhavn ved gammel Vartov, 

Blomſtrer i Juli. 

Udférl. Beſtr. Roden fleeraarig, tyk af Trevler. 
Stenglen marolos, 2:13 Fod høj, grenet, krybende ved 

Roden, fiden opret. De nederſte Led udſtyde Rødder, fam 

at den hele Plante fan afffjæres fra Roden og endda vore 

ved diſſe. Bladene finnede. Smaafinnerne ere of» 
teft ægdannede, ſjeldnere aflange, ffarpt men uordentlig faugs 

taftede og have ofte en dyd Flig, ſom et Øre, ved Grun⸗ 

Den, Skjermene ere alle frilfede, Det fælles Svøb 

Gar omtrent 6 til ro Blade, hvoraf de fieſte ere indſtaarne, 

nogle heelrandede, alle tilbagebøjede, Det enkelte Svob 

ligner aldeles hiint, kun at det ev mindre. Kronen hvid. 

Frugten ev egdannet-tilrundet med 6 ophøjede Linier, 

ſortbrun. 

Anmarkn. Den ovenanførte Figur i Fl, Dan, er 

urigtigen faldet S. nodiforum, Den foreftiller godt vor 
Plante, hvilken Facqvin ogſaa har tegnet i Fl. Auſtr. T. 
67. | 

Egen. og Brug. Naar Bladene gnides, have 
de en temmelig ſturk Lugt, Froet er krydret, — 

i ubeha⸗ 
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ubehagelige og ſtarpt. Udentvibl fortjener den at ſor⸗ 
føges af Dyrlagerne. 

die Art: Stililsg Merke (S. nodiflorum L,) 

Artm. Bladene finnede. Skjermene fidde i Blabe 

axlerne og ere ftilfløfe. Fl. Dan, Tab. 

5. 

Voxer i Holſteen, efter Weber. 

Blomſtrer i Juli. 

Anmarkn. Denne Art anføres pan Webers Auths— 
vitet. Saagavidt jeg veed, er den iffe fundet i Danmar, 

En god Tegning af Planten har Moriſon i H, ox, 3, 

BÆLT, 41 B278, 

Egenſt. og Brug. Saften af denne Plante bruge 
engelſte Læger med Held mod Hudſygdomme, ifær hos 
Bern. Den gives med Melk, og har ſaaledes ingen 
ubehagelig eller akkel Smag, Voxne gives 3-4 Unser 
Hver Morgen, 

abe Art: Gutter Merke (S. Sifarum L.) 

Artm. Bladene finnede. De ſom fidde under 
BSlomſterne trekoblede. 

D. Sukker Rod. 

Dens Fædreland er China, Hos os dyrkes den paa 

nogle Stedet i Haver, iſer i Fyen, f. Er. hos Rector 

Tornoe i Nyborg 30. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Egenſk. og Brug. Roden af denne fleeraarige Plante 
beftaaer af 5;9 mindre Rsoder, ſom obentil ere fams 
menvoxne. De have en behagelig ſod Snmag. Man 
ſpiſer dem paa Supper, Fricafjeer ac, Til den Ende 
dyrkes de og opelſtes enten af Froe eller Kiim. 

X 4 Den 
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*Den kraber et tort Jordmon, ſom er vel bearbej⸗ 
det, gjødet Aaret tilforn og beſtyttet mod de koldeſte 
Vinde. Freet adſages tyndt om Efteraaret. Til Kors 

aaret fpire Planterne frem; de holdes rene for Ukrud 
og de, ſom flage for tætte, borttages. For at optrakle 
dem af Kiim, Mjærer man i April Toppen af ſaaledes, 

at et Schkke af Roden følger med, buorvaa de fætteg i 

es friſt gravet Beed indtil Hjertet, og vandes ved ført 

Vejrligt, indtil de vife Spor af Vegetation. 

Rodderue indeholde en betydelig Deel Sukker. 
Margraff har af et halvt Pund af den tørre Nod fanet 
3 Qbint. Suffer. Endnu mere af den friſte Saft, 
Hvorledes han har tilberedet den, fan efterfees i hans 

Chemiſche Schriften. Man har ogfaa anvendt Roden 
til Brændeviin, til Stivelſe og til Pudder. 

ste Art: Langfinnet Merke (S. Falcaria Z,) 

Urim. Smaafligene ligebrede, nedlobende, ſam⸗ 
menvoxne nedentil. Fl. Dan. Tab, 

DD; 

Voxer i Holfteen, efter Weber, paa tørre Steder. 

Blomſtrer i Auguſt og September, 

Udførl. Beſtr. Roden flecraarig, meget fang. 

Stenglen grenet, ſtribet, trind, glat, 1:2 Fod høj, fylde 
med hvid Marv. Rodbladene finnede, med 3 Flige, ſom 

et 3koblet Blad, i Spidſen; eller blot trekoblede. Diſſe 

Flige eller Smaafinner ere ſtive, ligebrede, lange, regel⸗ 

vet og ſtarpt ſaugtakkede, løbe ned og danne en vinget 

Bladſtilk. Stengelbladene have ſamme Figur, fun at 

de ere mindre. Det fælles Sosob beſtaaer af omtrent 8 

ſyldannede Blade, blande hvilke et almindeligen overgager de 

andre i Storrelſe. Skjermen har 10 til 12 Straaler. 

. Rv or 
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&r onerne ere hvide, Frugten aflang sægdannet, 

ſtribet. 

Anmarkn. Denne Art er let Éjendelig ved fine ſtive 

og langfligede Blade. Jacqvin har en god Tegning 

heraf i Fl. Auſtr. Tab, 257. Rivin i Pentapet, Tab, 

48. Gærtnevr en Figur af Frugten Tab, 223, 

Egenſk. og Brug. Roden far en guulladen Saft, 
fom vel er neſten uden Smag, men naar den nedſynkes 
dog foraarfager Brænden i Halfen og ſiden Ovatine, 
Frsene ere ſtarpe af Smag og femmelig vellugtende. 

Dens Nytte er hidindtil ubekjendt. 

Ste Art: Liden Merke (S. inundatum RotZ.) 

Artm. Steuglen krybende. Bladene under Vau⸗ 
"det haardannede; de, ſom flade oven Vandet, finnede. 
Skjermene tokloftede. Fl. Dan. Tab, 89. 

D. krybende Skjermlille, Viborg. Vand Sifon, 

gorsemann. 

' Voexer ikke ſſelden paa vaade og overfvømmede Steder, 

f. Cr. ved Ermelund, Bagſverd, Birkerod, gamle Kjøges 
vej 20. 

Blomſtrer i Sult, 

Udførl. Beſter. Roden aarigg Stenglen Érys 

bende, glat, en Haandbred til en halv Fod fang.  Blas 

dene glatte; de unter Bandet haardannede, over Vandet 

finnede, og Smaafinnerne ofteſt 3kloftede. Skjermen 

beſtaaer fun af 2 Straaler, og hver af diſſe hav 2 til 4 

ſtilkloſe Blomſter. Kronerne hvide, Det fælles Svøb 

fattes afteft, det enfelte har 2 til 3 Blade. Frugten 

ægdannet, buttet, furet, 

x 5 Anmarkn. 
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Anmarkn. Denne Plante er tegnet i Eng. Bot, T. 
227; D. Smith, Udgiveren Heraf, henfører den til Slægs 

ten Vandnavle. Maafkee fandtes den ogſaa lettet ved at 

ſtage under den Afdeling med enfelte Sfjerme. Linne 

henforte den til Slægten Sifon, Andre have for mig hjens 

ført den til Sl. Merke (Sium). Man vil heraf ſtrax 

flutte, af det maa være vanſkeligt at faſtſette Kjendemerker 

for den, hvorved den let kunde ſtjelnes. Den er en af vore 

allermindſte ——— 

Egenſt. og Brug. Ubekjendte. 

6gde Glægt: Haresre (Bupleurum). 

Slagtmerke: Stkjermene faablomſtrede. Kronerne 
ligedannede, gule. Frugten tilrundet, fra 

Siderne lidet fladtrykt, ſtribet, ſoagt rynket. 
De enkelte Svob zbladede; Bladene ſtore. 

afte Art: Rundbladet Haresre (B. rotundifo- 
lium £,) 

Artm. Bladene agdannet⸗-tilrundede, gjennembet 
rede af Stenglen. Fl. Dan, Tab, 

DNGjennemvært. Muͤller. 

Voxer i Holſteen mellem Saden 

Blomſtrer i Juni og Juli. 

Udførl, Beſtr. Roden aarig. Stenglen grenet, 

en Fod høj. Bladene afverlende, agdannet-tilrundede, 

med en Od i Spidfen, helrandede , giennemborede, glatte, 

Det fælles Svob mangler; der enkelte beſtager af 5 

ovale Blade, . Blomſterne næften ſtilkloſe. Kronblas 

dene gule, ſmaa. Frugten tilrundet-agdannet, ſtribet, 

ſortladen. 

Anmarkn. 
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Anmarkn. En god Tegning af Planten findes i So⸗ 
werbys Eng, Bor, Tab. 99, og i Blackwels Herball T, 

95; af Frugten hos Gærtner Tab. 22. 

Egenſk. og Brug. Froet har en ſammenſner⸗ 

mende Smag, hoilken i ringere Grad ſpores hos hele 

Planten. Paa denne Egenſkab beroer dens Brug, ſom 

Saarmiddel. At den engang var meget bersmt, ſom 
et godt Middel mod Brok, fortjener nu neppe ar novnes. 

2den Art: Smalbladet Hareere (B. tenuiſſi- 
mum L.) 

Artm. Stenglen ſterkt grenet. Grenene traaddan⸗ 

tede. Bladene ligebrede-lancetdannede. Skjermene 
enkelte, ofteſt 3blomſtrede. Fl, Dan. "Tab. 1090. 

D. Hareøre. 

Ikke almindelig. J Sjeffand ved Annebjerggaard, 

Adelersborg, Flaſtekroen, paa Stranden lige over for Con— 

ſtantia. Hyppigſt paa Amager ved Strandkanterne. 

Blomſtrer i Juli. 

Udførl, Beſtr. Roden aarig. Stenglen ſterkt 

grenet, ofteſt udſtrakt, en halb Fod lang. Grenene afe 

verlende, glatte, Bladene ligebredes lancetdannede, heels 

våndede, med en liden Od i Spidſen. Sfjermene uds 

fpringe fra Bladaxlerne fom en enkelt Straale, hvoraf igjen 

en ny fremſtyder o. f. v. Hvor de faaledes dele fig, fine 

deg et felles Sopob, fom beſtager af 3 ſmalle lancetdan⸗ 

nede Blade, Det enkelte Spob er zbladet og omgiver 

ſom ofte fun 3 ſmaa gule Blomſter. Frugten er tile 

vundet, fladtryfe fra Siden, rynket paa Kanterne, blege 

bruun. 

Anmarkn. 
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Anmarkun. Gartner Gar tegnet Froet i fit Vært 

Tab, 22, men denne Tegning paffer ikke gode til vor Plans 

fe, ſom derimod ev ypperlig afbildet i Fi, Dan. Planter 

Burde vetteft have ſtaaget under Afdelingen med enkelte 

Skjerme. 

Egen. og Brug. Ubekjendte. 

69de Slægt: Perſille Apium). 

Clægtmære: Alle Blomſterne frugtbare, — Kronbla—⸗ 
dene ligeſtore, tilrundede. Frugten liden, 
puklet; hvert Frøe med 5 Ribber. Svøbet 
enten fattes, eller beſtager af enkelte forte 

Blade, 

afie Art: Almindelig Per ſille (A. Petroſeli- 
num L.) 

Artm. Bladene finnede. Stenglens Smaafinner 
ligebrede; Rodbladenes ægdannede. De enkelte Soob 
meget faa, 

D. Perſille, Pete ſillie. 

Voxer vild i Sardinien, men dyrkes almindelig hos 

os i Haver. 2 

Blomſtrer i Juli og Begyndelſen af Auguſt. Frugten 

modnes i September. 

Udførl, Beſtr. Roden toaarig, tapdannet, hvid. 

Stenglen 2 til 3 Fod hoj (naar ben dyrkes), trind, ſtri⸗ 

bet, glat, morkgron. Bladene finnede. Rodbladenes 

Finner tverkloftede, Fligene ægdannede og indſtaarne. Fli— 

gene pan de allersverſte Stengelblade ligebrede. Skjer— 

men er højere i Midten (convex). Det fælles Svob 

' beſtager 
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beſtaaer af et ubeſtemt Antal, ofteſt 3 til 6, ſmalle, tem⸗ 

melig lange Blade. Det enkelte &vøb beſtager af 6 

til 8 meget ſmalle og forte Blade, Frugten er ſtorre 

end den efterfølgende, fladtryfe-ægdannet, mindre puklet 

og Ribberne mindre fremfaaende, men mere ſammentrukne 

mod Spidfen. 

Anmarknu. $ Blackwells Herball findes en Figur af 
Planten T. 172, Ligefaa hos Moriſon i Hiftoria plent. 

3. Sect. 9. Tab. 8. Fig, 2. Gartner har en Figut af 

Froet Tom, 1. Tab, 22. Fig, 10, En Afart heraf er 

bekſendt nok under Navn af kruſet Derfille (Ap, crispum 

Mil,) Den kjendes let derpaa, at Robbladenes Smaafin⸗ 

ner ere bredere og ſterkt kruſede; Stengelbladenes Finner 

ficerdeelte og Fligene ægdannede. Miller anfeer den for 

en ſerſtilt Art. At man undertiden finder, at den arter 

ud til den almindelige Derfille, kommer efter hans Formes 

ning deraf, at man iffe er agtſom nok paa at holde den 

regn og fri fra ved Udfaaeningen af "blandes med Froe af 

den almindelige Perſille. 

Egen. og Brug. Perſillens keydrede Lugt og 
Smag er bekjendt nok.  Frøet er af alfe Delete det 
meeſt krydrede og bittre. Det indeholder eu væfentlig 

Olie, Bladenes Lugt er for nogle Menneſter fan ube⸗ 

hagelig, af den forgaarſager Conbulſtoner. Alligevel 
yndes baade Redder og Blade af de Fleſte, og det er 

ifær for Plantens Brug til Mad, at den faa almindeligen 
dyrkes. 

J Kijokkenhaverne opelffer mon nogle blot for Ros 
dens og andre blot for Toppens Skyld. Rodrerſillen 
er egentlig den forſt beſtrevne Art, fois Top man oef 

ogfaa fan bruge, men da nage Rødderne iffe Fuldkom⸗ 
menhed. Krusperſillen dyrkes bios for Bladene, og har 

den 
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den Fordeel, at man ikke kan forvexle den med den faar - 
kaldte vilde Perſille (Ærhufa Cynapium), 

F en god velgravet Havemuld udfaaes Perſillen 

om Vaaren faa tidligt ſom mueligt, da Froene ligge 5 
fil 6 Uger, før de ſpire. Rodperſillen faaes meget tyn⸗ 

Dere end den man dyrker for Bladenes Skyld. Denne 

ſidſte fan ogſag faaes ſenere, for beſtandig at have den 
ung. Den svrige Behandling er ligeſom tilforn er ſagt 
ved Guleroden. 

Froenes medicinffe Anvendelſe er ifær ſom vind og. 

urindrivende Middel. Det Band, fom man deſtillerer 

af Bladene, er almindelig bekjendt og bruge i ſamme 
Henſeender. Paa Saftens Virkning mod Blareſteen 
troer man nu ikke mere, efterat de franffe Chemiſter 
nejere have lært og at Fjende Beſtanddelene af difeS reen. 

Om Mytten af den fogte Urt mod fouldne Kjertler eg 
Forhardelſe i Bryſterne læfer man en og anden Jagtta⸗ 
gelſe af ældre. Læger. 

Miller beretter, at man dyrker Roden i Engelland 
fom et Confervationsmiddel mod Syſdomme hos Faar. 
At Xrøene ere giftige for Kugle, berette flere Forfattere. 

Profeſſor Biborg har anſtillet Forſog ſaavel med Froet 
fom Bladene paa Duen, Hanen, Strandmaagen, Hunde 
ſpurven, Gulſpurven, Sisgenen, SFriffen, Bogfinken 
og Svenſten. Duen ſik 13 Lod af Froet, Hønen det 
dobbelte og Maagen tredobbelt ſaa meget, uden at nogen 

af dem derefter AE det mindſte kjendelige Sygdomstil⸗ 

fælde. Hog Hønen og Duen ſyntes denne Vext allene 

Gt virke fom er afførende Middel, og Maagen faftede 
noget af det Indgivne op, formodentlig fordi dens Kroe 

var overladet med en for fior Mengde. Nogle af de 
mindre Fugle, fom vare tamme, fattes i Buur og fk 
intet andet end Perſille-Froe at ædes de ſyntes alle at 

ave 
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år Tider, blebe uroelige og ſogte af ſippe ud af Buret. 
Uroeligheden endte fig med Mathed, hvorpaa Døden 
fulgte, uden mindſte Spor af Muſteltrækninger, efterat 

de havde været indfinttede i 24 til 26 Timer 3 Sisgenen 

allene levede i 60 Timer ved denne Føde. Da man 
ved Aabningen af diſſe Fugle fandt deres Kroe aldeles 
tom og i Maven intet andet end ſugat Gruus, ſamt alle 

Indvoldene i naturlig Tilſtand, faa er def rimefigr, 

af de ere Døde af Sult. Andre ſmaa Fugle af ſamme 
Arter indgav man Xrøet med Magt. Det blev gjort til 
ſmaa Kugler med Weel og Band; nogle RE ſaaledes 25 

Gran af Froet, andre fun Halvdelen. De, ſom ſik der 
ftarfe Mengde, bleve ſtrax tunge og bedobede, fatte fig 

paa Hug, rejfie Fiedrene og døde efter 6 Timers Forlob 
uden Muſteltrekninger. Hos den, fom fif den mindre 

Gave, yttrede fig de ſamme Tilfælde i mindre Grad, 

men de forſvandt efter 2-2 Timers Forfob, og Fuglene 

kom fig igjen. Da den ſtarre Vold, ſom var tilføjet de 
fmaa Dyr, fom havde faaet den flørfte Gave, mueligen 

funde være en væfentligere Warfag i deres Dod, end 
YWerfillefrøet, fan indgav Prof, Viborg andre Fugle af 
ſamme Arter deres fædvanlige Kode var ovennævnte 

Maade og i famme Odanticer. Følgen heraf var, af 
difje Fugle fif felvfamme Tilfælde, ſom de forrige, der 
havde faaet Perſillefroet, og af 6 levede fun 2. 

Der er ſaaledes megen Grund til at tvible om den 
giftige Virkning, man far tillagt Perſillen, ſaavel paa 
Sourveſlæegten fom paa flere andre Fugle. En Pape⸗ 
gøje, ſom jeg gav 2 Lod friſt Frse, befandt fig meget vel 
Derefter. i 

Harer og Caniner æde gjerne Roden. 

2den 
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2den Art: Sellerie Perſille (CA. graveolens L.) 
Artm. Stenglens Smaablade kiledannede. Skjer⸗ 

mene ſtilkloſe. Fl. Dan. Tab, 790. 

Perſille, ſem voxer i Moradſer, Vandmerke. Ryll. 
Vild Sellerie. 

Voxer ikke meget almindelig ved Strandkanterne, f. 

Cr. ved Præfse. Paa Falfter og Lolland. Paa Møen 

ved Stranden, hvor Koſterlandet ophører og det egentlige 

Moen begynder. Jeg beffriver efter Exemplarer, fom jeg 

hav taget dere Paa Bornholm i Rahbek Skoven. 

Blomſtrer fra Slutningen af Juni til ſidſt i Auguſt. 

Froene modnes i September. 

Udførl, Beſtr. Roden 2aarig, hvid, af en lider 

Fingers Tykkelſe. Stenglen omtrent 1 Fod høj, opret, 

grenet, glat, furet. Rodbladene dobbelt finnede. 

Smaabladene trekloftede, indſtaaren-ſaugtakkede. 

Stengelbladene z3koblede, Smaabladene trekloftede. 

Cfjermene ſmaa og ſtilkleſe (hos de dyrkede undertiden 

ſtilkede). Svøbene fattes. Frugten er mere bred end 

lang, brungraa; hvert Froe halv ægdannet, puklet, med 5 

Ribber og glatte Mellemrum. 

Anmarkn. Frugten i den anførte Figur i Fl, Dan, 

er mere ægdannet end naturligt, Derimod har Gærtner 

en ypperlig Figur af Frugten i hans Vark: De frugt, plant, 

Tom, 1. Tab, 22. Fig, 9. under Navn af Ap, Celleri, 

Roth henfører denne Plante til Slægten Merke (Sium), 

Den vilde Plante anſees ogſaa af Tier for at være 

en færffile Art fra den Sellerie, ſom dyrkes i Haverne. 

Han er blevet overfeviif derom, efterat han i 40 Aar (faa 

beretter Gan) har forføgt at dyrke den Vilde, uden at Hos 

den 



Femhannede. 337 

ben derfor ved nogen Konſt var af bringe til at tabe fin ube 

hagelig framme Smag. Den beholdt endog beftandig fine 

Sidegrene, og blev aldrig faa fang. Rodens Forandring 

ved Dyrkning beftaaer blot i, at den bliver noget ſtorre og 

mere hvid. 

Zave Sellerie giver igjen ved Culturen tvende Afar⸗ 

ter: Top S. og Rod S. (Ap. dulce og Ap, rapaceum 

Mil.) Den fidfte bruger man hyppigſt for deraf at rage 

baade Top og Rod. Ved flet Dyrkning bliver dens Rod 

liden, og den giver fun en ftor Top. 

Egenſt. og Brug. Alte Dele af den vilde Plante 
have en ſtarp, bitter, noget krydret Smag og Lugt, der 
ved en Stramhed (vanſtelig af udtrykke med Ord), Blis 

ver ubehagelig. Denne ſidſte Egenſtab beſidder den dyrs 
fede ikke, Hvorfor den ogſaa er mere behagelig, og et 

godt Kryderie paa Supper og deslige. 

Sellerie-Froet ligger længe i Jorden, før det ſpi— 
ver. Man udfaaer der derfor gjerne paa en Miftbænt 
i Februar effer Mars. Det bør ſages tyndt, bedakkes 

kun med et lidet Lag Ford og holdes beſtandig fugtigt, inde 
fil det gaaer op. Længere hen i April fan man paa e£ 
Beed imod Solen gjøre en anden Udſagening af Selle— 
rien, hois Rodknoͤller da ville være bedre til Brug om 

Vinteren end den, ſom ſaaes tidlig, 

J Midten af Maj ville de ſtorſte Planter af forſte 
Saaning være tjenlige mil af forplantes. De udfræve en 

fugtig leerblandet Muldjord, fom er vel bearbejder og 

tilforn undergravet med gammel Gjobning. — J er fags 
dant vel tilberedt Beed fættes Planterne i ordentlige 
Mader 1 Fod vidt fra hinanden. De vandes i Beghn⸗ 

delſen ligefom og ved indfaldende Tork, Eftterat de 
have ffudt fig noget frem i Vext, hyppes Jorden lidet 

aden Deel. P omkring 
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omkring dem, og man ſorger for, at de holdes rene for 
Ukrud. Diſſe Planter ville være brugelige omtrent é 

Juli Maaned: J Juni eller Juli kunne de ſidſt ſaaede 
udplantes paa ſamme Maade. De, ſom man vil 
have til Brug om Vinteren, optages November, De 

maag beholde alle Hjertebladene, hvorimod Rødderne 

omkring den egentlige Rodknol afſtjeres, hvorpaa de færge 
tes tær ſammen paa et Guls i en Kjelder. 

For nervefonge og hyſteriſte Perſoner ev Sellerien 
ikke tjenlig. Derimod anſees den for et gode Middel 

mod Skjorbug, ifær naar den ſpiſes ſom Salar. Freene 
indeholde en etheriſt Oliie. 

Faar åg Geder æde den vilde Plante. Koen gadget 
den ofteſt forbi, og Heſten brager den aldeles. 

ode Slægt: Haloſpob (Aethufa). 

Slæegtmæerke: Alle Blomſterne frugtbare. Kronbla—⸗ 
dene uligeftore, Frugten neſten kugledannet, 
dybt furet. Det fælles Svsb mangler, det 
enkelte ev halvt og beſtager oftef af 3 lange 
nedhengende Glade, 

afte Art: Giftig Halvoføs& (Aeth. Cynapium). 

Arem. Uffe Bladene tredobbelt finnede. Fl, Dan, 
Tab. 

D. Sfarntyde, ſom er Peterſillie lig, Kyll. Vild 

Perſille. 

Almindelig iKiokkenhaver. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. Frsene modnes i September. 

Udfoͤrl. Beſer. Roden aarig, hvid, af en liden Fin⸗ 

gers Tykkelſe. Stenglen 5 til 2 Fod høj, opret, grenet, 

ſtribet, 
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ſtribet, purpurfarvet ved Grunden uden dog af vare plettat. 

Bladene paa Overflaten morkgronne, tredobbelt finnede. 

Swmaafinnerne tverkloftede med en liden Od i Spidſen. 

Straalerne ere udfraaende, de yderſte längſt. Det 

fælles Svøb mangler; der enkelte beſtaaer ofteſt af 3 

ligebrede Blade, form fidde vaa den ene Side og ere nedhæns 

gende. Kronbladene hyvide, uligeſtore, indbojede mob 

Spidſen. Frugten ev i Begyndelfen agdannet-tilrundet, 

men bliver, nærmere Modenheden, naſten kugledannet font 

Corianderen, har 3 dybe Furer, og er af en bleggraa Farve. 

Anmarkn. Curtis havren ſtjon Figur af denne Plante 

t Fl, Lond, Tab, 36, dog ere Frøene, faavel de paa Plans 

ten ſelv, ſom de for fig udſatte, langt mere ægdannede end jeg 

nogenſinde har feet Dem. Gartner har en bedre Figur af 

Frugten Tom, 1, Tab, 22, Fig, 3, men han beſtriver hvert 

Frse med 5 Furer, fØjøndt de fun have 4, men vel 5 Ribe 

ber, ſtjont Frugten fammenfat fun 8. Cranz ag Roth 

føre den til Coriandrum, 

Egen. og Brug. Den friffe Plante lugter ifke, 
før den gnides imellem Fingrene, Da ſporer man en 

ubehagelig Lugt, lig den af Hvidlog. Ved at tygges 
foraarfager den Tørhed i Svælger. Dens almindelige 
Voxeſted, nemlig i Haver, og dené Lighed med Per filer, 
gior det ſandſynligt, af den ofte fan være bleven blandes 

med den og ſaaledes ſpiiſt af Menneſter, paa hvilfe dem, 
efter flere Lægers Erfaringer, har viiſt de farligſte Virk— 
ninger. Smerter i Underlivet, Xnugſtelſe, Bræfning, 
Bedøvelfe, Raferie, ja endog Døden paaftaner man af 
bave været umiddelbare Folger af dens indvortes Bruge 
Men der gives en anden Jagttagelfe, efter hvilken en 
heel Familie bar ſpiiſt Planten, uden noget paafsigende 
farlige Tilfælde. 

P 2 Diſſe 
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Diſſe ulige Jagttagelſer ſynes at hade deres Grund 
Deri, at De Mænd, ſom have optegnet dem, ikke nøje 
nok have underføgt eller Fjende den Plante, hvormed de 
hade havt at beftille. Deres Beffrivelfer ere ſjelden bes 

ftemte eller tydelige nof, og hos de fleſte er man endnu 

11018, om de have ment den giftige Halbſpob, eller en 

anden giftig Sfjermplante. Heraf feer man da Nytten 

af en beftemt Terminologie og af. Urtelxrens Udbredelſe 
i Almindelighed,. Hoor ofte voxer ikke de giftigſte Plan— 

ter imellem dem, der ere beſtemte til Menneſtets Fode, 

uden at ef Øie, der ikke ev vande til at ſtjelne imellem 
lignende Gjenfænder, iagttager ſaadant! Det er Bora 

nikerens Pligt af gjøre opmærffom herpaa og at levere 

ſaadanne Kjendemærfer, hvorved felv de mindre evede 
kunne ſtjelne imellem hinanden lignende Planter, Der⸗ 

ved af have bidraget til ſine Medmenneſters Held, er 
hans kjereſte Lon for fin Flid. 

Uagtet man endnu ikke med beſtemt Vished fam 
fige, at hiin eller denne Mængde af Planten foraarfager 
hos Menneſtet hiint eller dette Tilfælde, faa bliver dog 

denne Plante aftid mistænkelig, iſer efterat vi af Naz 
turfyndige, fom vor Buchhave og Strøm, have Jagt⸗ 
tagelſer om dens gifrige Virkning. Modgiften er et 

Bræfmiddel, lunkent Melk eller Olie. 

Linne beretter, af den er en Gift for Gaaſen, at 
Derimod de fleſte grægædende Huusdyr æde den uden 

Skade. Profeſſor Viborg gav en 7aarig Hoppe 1 Mund 
af de friffe Blade, hakkede og lavede til Boller med Meel, 
uden mindſte fjendelig Virkning. En Abe gav fan en 
flov Haandfuld af den blomſtrende Plante, hvilken den 

gad med Begjerlighed, uden at befinde fig ilde derefter. 

Han har oglaa ſeet et Menneſte ſynke en ſtor Mundfuld 
heraf⸗ 
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heraf, uden at ſpore nogen Befværlighed derefter, Dette 
fritager imidlertid iffe Planten ganſte fra den Mistanke, 

man hav om dens Farlighed for Menneſtet. 

7ide Slægt: Skarntyde (Conium). 

Slagtmarke: Alle Blomſterne frugtbare, — Kronerne 
omtrent ligedannede, Frugten æg > fugledans 
net med 8 Ribber, hvilfe, før den fulde Mo— 

denhed, ere bølgede, Det fælles Svøb 5 til 
7bladet, det enkelte 3 til 4bladet og halvt, 

xfte Art Plettet Skarntyde (C. maculatum L.) 

Artm. Stenglen huul, glat, oventil fragt furet, 
Grunden. beftænfet med mange purpurfarvede Pletter. 
Bladene tredobbelt finnede. Smaafinnernes Flige indse 
flaaren- tandede. Fl. Dan. Tab, 

D. Skarntyde. 

Voxer ikke almindelig ved Gjerder. F. Cr. ved Roes⸗ 

kilde Kroe paa Havediget; langs med Vejen fra Kjøge til 
Charife, ved Tuborg og Ørholm, paa Amager ꝛc. 

Blomſtrer i Juli og Begyndelfen af Auguſt. Frugten 

modnes i September, 

Udfsrl. Beſtr. Rodentoaarig, af en Fingers Tykkelſe 

og næften en Fod lang, Stenglen trind, glat, oventil 

fvagt furet og grenet, 4 til 6 Fod høj, x til 12 Tomme i 

Gjennemſnit, bedakket med en blaagraa Dug og nedentil plet—⸗ 

tet. Bladene tredobbelt finnede, Smaafinnernes Flige 

aflange og indſkaaren-tandede. Svøbet beftaaer ofteft aff 

5 til 7 lancetdannet-tilſpidſede, tilbanebøjede Blade, ſom 
have en hvid Rand; det enkelte Svøb er fun halve. 

Kronbladene hvide, omvendt sægdannede, indbojede mod 

Y 3 Spid⸗ 
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Spidſen. Griflerne noget forte og buttebe. Frugten 

ſtilles (et fra alle andre ved dens ſtarkt bølgede Ribber, hvilet 

dug henimod Modenheden noget formindſtes. Ethvert Froe 

er ægdannet puklet med 5 ſterkt ophøjede og hindede Ribber. 

Da 4 af diſſe Ribber hos den hele Frugt ligge tæt op mod 

hinanden og ſaaledes ſynes fun at være 2de, faa har den hele 

Frugt kun 8 Ribber. 

Anmarkn. Jacqvin har en god Figur heraf i Fl, 
Auftr, Tab, 156, Curtis en ffjønnere i Fl, Lond. Tab, 

41. Gærtner en Figur af Frøet i hans Vork: De fem, 

plant, Tab, 22, Fig, 16. Hos ingen af dem er dog Froet 

fuldkommen udtrykt; faa beffrive de og Bladene ſom multi— 

plicato pinnata, ſtjondt de hverken i Naturen eller i deres 

Tegninger ere mere end triplicato pinnatø, 

Egen. og Brug. De frife Rodder af denne 
Plante indeholde en Saft, ſom er ſtarp, bider paa Tun⸗ 

gen og giver en ubehagelig Lugt, flig sen af Muſeurin. 
Det indkogte Extract heraf har ogfaa en ubehagelig Lugt; 

fom let oppekker Ovalme. Naar Bladene gnides, give 
de ſamme Lugt fra fig. Dette gjefder dog ifær om Plans 

fen paa den Tid, da den begynder at blomfre; i ældre 
og yngre Tilſtand er den meget føagere baade i Henſeen⸗ 

De til Lugt og Smag, Ved chemiſt Analpfe har mar 
faaet heraf et vandagtigt ſalt Extrakt, en narkotiſt 

Stof, en Ammoniak-Gejſt, en branket Olie og et flyge 
tigt Salt. 

De ældre Læger og Naturkyndige have optegnet 
mangfoldige Jagttagelſer over denne Plantes giftige Egen⸗ 

ſtaber. Senere Erfaringer have dog Geviif, at den er 
mindre farlig end man tilforn troede, og efter neſten 
utallige Forſog af nyere Læger har den nu erholdt en 

fortjent Plads blandt de meget vigtige Lægemidler, 

De 
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De Tilfælde, ſom en for for indtaget Mængde af 
ben friffe Plante foraarſager hos Menneſtet, ere de 
ſamme, fom følger paa Nydelſen af andre bedøvende 

Gefter: WXngſtelſe, Svindel, Bræfning, Bedovelſe, 
Raſerie, Krampetrakninger og endelig Doden. Man 
har Exempler paa, at nogle Menneſter ere omkomne ved 

at ſpiſe Roden iſtedet for Paſtinaker eller lignende Rod⸗ 

der, Den frife Rod ſoiſes vel ikke letteligen, da dens 

flavpe og vemmelige Smag forraader den; derimod taber 
den ved Kogning fn Skarphed, lader fig da fvife meg 
Behag, og har i Smagen nogen Lighed med Gulerodder. 

Efter Forføg af Engellænderen Thimothy Lane, fan 
man, naar den ev ſaaledes behandler, ſpiſe en betydelig 
Portion deraf uden mindſte Fare. Alligevel vilde jeg 
paa Grund af de Virkninger, hvilfe faavel den friſte 
fom den forfigtigen tørrede Plante yifrer, raade til bellere 

at afholde fig fra at nyde den, hvor den ikke foreſtrives 
af Lægen. 

Kør den beromte Stoͤrck udgav fine mærfværdige 
Forſog med den plettede Skarntyde, anvendtes Planten 
allene fil udvortes Brug. Han var den førfie, fom ved 

fine mangfoldige Curer med dens Saft, Crtraftic,, vakte 
Lægernes Opmarkſomhed paa af bruge den indvortes. 
Flere af de farligfe Sngdomwe, fom man med andre 
Midler forgjeves havde fagt af betvinge, havede han 

lykkeligen ved Brugen af Skarntyden. Dette gay An⸗ 
ledning til, af den blev forføgt af de beremteſte Læger 

i næften alle europæiffe Stater, men ikke altid med de£ 

Held, ſom Stoͤrck havde angivet. 

Iſtedet for af opregne alle de Sygdomme, hvor⸗ 
imod Stord Bar ſorſogt Extractet af denne Plante med 
onſteligt Udfald, ſtal jeg blot anføre Reſultaterne af de 
Forſeg, hvor det efter engelſke, tyſte, italienſte, danſte, 

24 ſbenſtloe 
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fvenffe oa flere Legers Jagttagelſer har viiſt uübedragelig 
god Virkaing: 

Kræft, denne faa ofte ubetvingelige Sygdom, har 
man fun faa Exempler paa at være fuldkommen laget 
ved Skarntydens Brug, og allermindſt Kraft i Bryſter— 
ne; derimod er det afgjort, ar den ofte formager at 

ftandfe dens videre Fremgang, at den findrer Smerterne 
og overhovedet bidrager meget til Bedring. Kjertelhe⸗ 
velfer og Forſtoppelſer i Underlivet, ſom modſtaae andre 
Midler, bæver Skarntyde Extrakten lykkelig. Gemle 

ondartede Saar, rheumatiſke Soulſter læger eller hæver 
Den. Mod Kighofte, Trangbryſtighed, kroniſte Ojenbe⸗ 

fændelfer har den ofte viift fig virffom. Skrofler vige 
vel fjelden for Skarntyden, ogſaa har man bedre Mids 

Jer mod flere Hudfygdomme, hvorimod den Sar været 

anvendt, Man begynder med 1-2 Gran af Extraktet, 
fædvanlige i Pilleform, og fliger efterhaanden til en 

Drafma. Af Pulveret gives 15 til 25 Gran. Uddvor⸗ 
tes gjør Vlafteret god Nytte mod forhærdede Soulſter. 
Den forffrives fra Apotheferne under Raon af Extrat 

eller Empl. Cicutæ, og maa ikke forvexles med en anden 
Skjermplante, ſom ev bekjendt under det linneiſte Navn 
Cicuta, men ſiemmer ikke ganffe overeeng med den her 

omhandlede i fine Egenſtaber. 

Man indſamler Planten bedſt i Juni Maaned, 
udpreſſer Saften frar, fætter den over en ſagte Ild til 
Afdampning og vedbliver dermed, indtil de tre fjerde 
Dele ere bortdampede, faa at den naſten faner Tykkelſen 
af Honning, Bed denne Extrakt har man alligevel 
giort den Jagttageſſe, af den ikke altid er fig ſelb lig & 

Virkning; derfor anbefale de engelffe Læger Pulveret 
ifteder for Extraktet. Man afplukker til den Ende de 
faraa Blade og bortkaſter Bladſtilkene. Diſſe Blade tors 

res 
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reg mod Solen eller ved en ſagte Ild, bringes til Pul⸗ 

ver og bevares i tilſluttede Glas. Dette iſer for Dor—⸗ 
læger, der ſelbs vilde tilberede den vigtige Medicin, ſom 

denne Plante tilbyder dem. 

Man bør lægge vel Marke til, at Plantens Egen⸗ 

ſtaber ere forffjellige baade i Henſeende til Harstiderne, 

Voxeſtedet og Climatet. Om Foraaret har Roden f. 
Er. den ſtorſte Kraft; Bladene derimod, naar Planten 
hegynder at blomſtre; den vaa fugtige Steder vildvorens 
de Skarntyde er langt farligere end den, ſom borer i 
ført Land i Haver. Paa de drobtyggende Dyr er dens 

Virkning langt mindre end vaa de øvrige, hine funne 

ſaaledes taale en langt ſterre Mængde deraf. Hert 
maa man føge Aarſagen til dens ulige Virkning. 

Dyrlæegerne kunne med god Nytte betjene fig af 
denne Plante mod Sygdomme, ſom komme af Forftops 
pelfe i Indvoldene, mod haardnakkede Kjertelhævelfer, 

mod Hudſygdomme o. f. v. Almindeligen finder man 

anbefølet at gjøre Begyndelfen hos Heſten og Horngvæs 
get med et £od af den friffe Urt, eder et Ovintin af den 
torrede; med en Skeefuld af den friſte Saft, eller en 
Paagydning af en halb Pot fogende Vand paa 2 Lod af 
den friſte eller 2 Qbintin af den tørrede Plante, og 
med 10 Gran af Extraktet. Men diſſe Forſtrifter med: 
ſtamme endnu fra de ældre Dyrfæger, ſom rettede fig 
formeget efter den menneſtelige Medicin, Med det tres 

eller firedobdelte af hvad her ev nævnet, fan man ſikkert 
gjøre Begyndelfen og dog dagligen forøge Gaven, faa at 
den efter otte Dage er fire Gange ſtorre. Ovberalt bør 
man indrette Yndgivten faaledes, af man ſporer en liden 

Forandring hos Dyret, ved Pulſen, Flankerne eller 

defl.; er denne Forandring for ſtor, da formindſter man 
Gaven. 

Y 5 Ker⸗ 



846 Femhannede. 

Kerſting anbefalede Skarnthden meget mod Sni⸗ 
Øe; deels en Paagydning deraf, deels Urten ſelb + em 

Latvoerge. De danſte Dyrlæger ville ved deres fortjente 
Læreres, Profeffor Biborgé, Underviisning, og ved 
hang yrperlige Afhanoling over denne Sygdom, være 

fjedre underrettede om dens Natur. Wollſtein anbe⸗ 
faler SÉarntydens Blomſter mod Urinhold; men han 
Har altid blandes bem med urindrivende Midler. Pros 
fefor Nauman vil Gade beugt Skarnthden med meget 
Held mod Forhærdelfer i Yoeret hos Keer. mod gamle 

ondartede Saar, mod vandagtige Hævelfer 20. Dens 
udvortes Brug, fom varm Omſlag eller til Badning, 
er ofte befundet at være meget virkſomt. Willborg 
hav forfegt Extractet mod Vandſot hos Zaar med megen 
Nytte. Til at fordele Melkkauder i Yoeret hos Kaare 

er Plaſteret blevet berømt, Wed Dienfygdomme, faafom 
Pletter pan Hornhuden og Begyndelfen til Star, er Ex⸗ 
traktet og Pulveret befundet virkſomt. Tennecker har 
forſogt Extraktet oplsſt Kalføand med god Nytte mod 
Heſtekopper. 

Huusdyrene vrage den friſte Plante. 

yde Slægt: Gifttyde (Cicuta). 

Clægtmærte: Alle Blomſterne frugtbare. Kronerne 
omtrent ligedannede. Frugten æg hjertedan⸗ 
net, mere bred end lang, fladtrykt fra Siden, 

I furet. — Det fælles Svob mangler; det ens 
kelte har borſtedannede Blade, 

zfte Ure: Band Gifttyde (C. virofa L.) 

Artm. Bladene finnede; Smaafinnerne lange, lan⸗ 

cetdannede, ſaugtakkede, de pderſte trekoblede. Skjer—⸗ 
mene 
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mene udſpringe altid lige over for et Blad. Fl. Dan, 
Tab. 208. 

D. Vand Paftinaf med ſmalle Blade, Kyll. 

Voxer ikke fjelden paa fugtige Steder, ved Aaer, Tor⸗ 
vemofer2c., f. Cr. paa Amager, ved Frederiksborg, Gjentofte 

Soe; i en Torvemoſe ved Munkeboe i Fyen 6. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, tyk, leddet. 

Stenglen opret, 2 Fod høj, tyk, pibet, trind, glat. 

Rodbladene finnede, glatte. Smaafinnerne ofte 

3koblede, lancetdannede, med hvidſpidſede Saugtakker og løbe 

ned i en Bladſtilk. Bladſkederne omgivne med en hine 

Bet Rand. Skjermene udfpringe paa Siderne modſat 

Bladene. Smaaſtjermene ere udmærfet runde, Kro⸗ 

nerne hvide, ligedannede. De enkelte Svøb beftane 

af mange borſtedannede Blade, hvoraf de yderſte ere længere 

end Smaaffjermene. Frugten kronet med de tildager 

bøjede Grifier. 

Anmarkn. Gunner har en god Tegning af Planten 

i Fl, norveg, P, 1, Tab, 2, Roth henfører den til Slag⸗ 
gen Coriandrum. 

Egen. og Brug. Roden Gar ifær om Vaaren 
en grønguul Saft, fom lugter flærft og har en ſtarp 

" Bidende Smag. Bed Deftillation med Vand gager ert 
fingtig og en narkotiſt Stof over af en meget ubehages 

lig Lugt. Bladene lugte ikke, før de gnides. 

Man har optegnet en flor Mængde Exempler paa 
denne Plantes giftige Virkning paa Menneſter. Af 8te 
Børn, ſom havde ſpiiſt en optrukken Rod, døde de fleſte 
og de svrige bleve reddede ved Brakmidler. Diſſe havde 
folet Svindel, brændende Smerter i Underlivet, Mu⸗ 

ſtel⸗ 
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ſteltrekninger, Hikke ꝛc. Aprdre vare blebne raſende, 
Underlivet var opſpulmet ꝛc. Den bedſte Modgibt, naar 
man uforſigtigen har ſpiiſt af denne Rod, er et Brakmid⸗ 
del hurtigen taget. 

Baade i Norge sg Sverige vil man have Exem— 
pler paa, hvor farlig den er for Horngræg og Faar. He— 

ſtene troer man kunne taale den, og Gunner beretter, 
at man ſamler Planten til Føde for Generne, og Roden 
fom en Medicin for siffe Syadomme hes Soiin. Pros 
feſſor Viborg har anfiitfet følgende Forſog dermed paa 
den herværende BeterinærfTole, og tilladt mig at bekſendt⸗ 

gjøre dem. 

afte Zorføg: En Navn indgav man 12 Lod af Frøet. 
Sen blev doſig derefter, faldt om, fif Krampe⸗ 
træfninger og døde under heftig Muftelanfrængelfe 
efter en Times Forlob. 

2det Forſeg: En Hoppe indgav man I Mund af den fris 
ffe Rod i Auguſt. Pulſen blev hurtigere, mere 

føendt og fuld. "Ingen anden Virkning ſporedes. 

adie Korføg: En gte Aars Vallak ff 3 Potter Saft af 
14 Pund Blade og Stengler, Den blev derefter 
uvvelig, kaſtede fig ofte, fi en haſtig og fuld Puls, 
blev vaklende i fin Gang og meget doſig, boilke 
Tilfælde varede i 12 Timer; men dette Forſsg ev 

ikke ſikkert, da Heſten fort efter dode af Bryſt⸗ 
Vandſot. 

ade Forſog: En fund otteaarig Heſt fif Saften af 14 
Pund Rodblade, ſom udgjorde 9 Pale. Den fſik 
en haſtigere og fuldere Puls, ſtod med nedhængende 
Hosed og bevægede Tungen mellem Tænderne, hoor⸗ 
ved den vifte Wkkel. Men diſſe Tilfælde varede ikke 

længes efter faa Timer beghudte den igjen at æde, 
dog 



Femhannede. 349 

- dog ſyntes den efter otte Timer endnu noget uds 
ſpendt. | 

Man lærer heraf, at Frset virker ſom bedøvende Gift 
paa Kugle, og at Planten ikke, ſom Gmelin paaſtaaer, 
er aldeles uſtadelig for Heſte. Den tørre Plante vilde 
Heſtene heller ikke æde, hoerken ene eller imellem Hses 
Gederne toge en. Mundfuld deraf og. vragede den ſiden. 
Kor Hundene ev Planten farlig, og Ulven doer efter 2 
Unger af Saften. Roden taber fin Gift ved Tørring. 

Til indvortes Brug Gar man iffe forføgt denne 
Plante i den menneffelige Medicin. Derimod er den 
udvortes anvendt mod Gigt og rheumatiſte Smerter, og 
er ſaaledes i viffe Egne af Norge, Sverige og Rusland, 
en almindelig Folfemedtcin. Man har paa Apothekerne 
et Plaſter heraf under Ravn af Empl. de Cicuta. 

Ut det pharmacebtiſte Navn paa Skarntyden (Co- 
num macular,) er bleven det ſamme, fom det linneiffe 
Mavn paa Gifttyden, giver ſikkert Aarfag til Fejltagel⸗ 

fer, ſtjendt Planterne let kunne ſtjalnes fra hinanden. 

73de Slægt: Dil (Anethum). 

Slægtmærfe: lle Blomſterne frugtbare. Kronerne 
| ligedannede, gule. Frugten lindfedannets 

fladtrykt, hoert Free med z ophøjede Striber 
paa Ryggen og omgivet paa Kanten med en 

hindet Rand. Gegge.Svøbene fattes. 

1fte Art: Have Dil (A. graveolens L,) 

Artm. Bladene dobbelt finnede. Emaafinnerne 
borſtedannede. 

D. Dil. 

Voxer 
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Voxer vild i de ſydligere Lande; dyrkes almindeligen 

hos of i Haverne— 

Blomſtrer i Sult. 

Udfsrl. Beſtr. Roden aarig. Stenglen opret, 

2⸗4 Fod høj, glindſende, glat. Bladene dobbelt finnede, 

glatte. Smaafinnerne borſtedannede, tos eller tredeelte. 

Sfjermene ſidde paa Svidfen, have mange uligelange 

Straaler og gule ligedannede Kroner. Frugten er liden, 

oval, lindſedannet fladtrykt, omgivet med en tynd hindet 

hvidlig Ranb. 

Anmarkn. Blackwel har en Figur heraf Tab, 545. 

Gærtner hår tegnet Frugten Tab. 21, Roth henforer 
Planten til Slægten Seline. 

Egen. og Brug. Hele Planten, men ifær Freet, 
har en behagelig frydret Smag og en ſterk Lugt. Des 
er ifær for at benytte fig af Froet fri Medfolsninger , at 
man dyrfer Planten. Den udſaaes bedſt om Efteraaret 
i en los Jord og paa et Sted, hoor den fan blive ſtagen⸗ 
de, da den fiden fader fig ſelb. 

J Medicinen har den været beremt mod Koliker, 
fom et vinddrivende Middel, men er nu naſten gaaet af 

Brug. Det deftillerede Band af Froet er dirkſomt, og 
Olien anbefaleg endnn mod Hikke. Denne Olie har 
Plantens Lugt øg en bidende Smags af 16 Lod Froe 
faaes et Lod Olie. 

Man paaſtaaer, af ben forøger Melken hos Køer. 

74de Slægt: Paſtinak (Paftinaca). 

Clægtmærte: Blomſterne i Midten golde. Kronbla⸗ 
dene indbøjede, omtrent ligeftore, gule, Frug—⸗ 

n ten 
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ten oval, i moden Tilſtand aldeles fladtrykt; 
hvert Froe udvendig tegnet med 3 ophøjede 
Striber paa Ryggen og 4 teglfarvede Linier 
fra Spidſen til Grunden, indvendig med 2 

Linier. Soobene fattes eller beftaae fun af 
et enfelt Blad under de ſammenſatte Skjerme. 

ufe Mt: Almindelig Paſtinak (P, fativa L.) 

Artm. Bladene enkelt finnede. Smaafinnerne 

ægdannede, den pderfie zlappet. Fl. Dan, Tab. 

D. Bild Paſtinak med brede Blade. Kyll. 

Almindelig ved Grofter og i Gruusjord, f. Ex. ved 

Roeskilde Kroes og lange med Kongevejen til Roeskilde, paa 

Volden ved Veſterport, paa Vejen mellem Peblinge og St» 

Jorgens Soe ꝛc. 

Blomſtrer i Slutningen af Juni til Auguſt. Frøene 
modnes i Auguſt og Begyndelſen af September. 

Udfsrl. Beſtr. Roden 2aarig. Stenglen 2 til 

3 Fod høj, kantet, glat, grenet. Rodbladene finnede; 

Smaafinnerne agdaunede, rundtakkede, lysgronne; 

Smaafinnerne paa Stenglen mere indffaarne og ſaugtakke⸗ 

de. Soobet mangler ofteſt, ſtundom findes et enkelt traad⸗ 

dannet Blad under de fammenfatte Skjerme- Kronbla⸗ 

bene indbøjede mod, Spidſen og gule. Frset ev i moden 

Tilſtand fadet ſom Papiir, af lysguul Farve, og fan ved dets 

mørkere Linier, ſom lobe fra den ene Ende til den anden, 

let kjendes fra Bjornekloe, hvis Frugt kommer Paſtinakkens 

meget nær. å 

Anmarkn. Denne Plante henføre Cranz og Roth tif 

Slegten Seline, hvorfra den efter mit Tykke meget lettere 

ſtjelnes, end fra Heracleum, ſom den kommer narmeſt og 
| hvor? 
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hvormed den godt kunde forenes. Nogle Anſee den Vilde 

forſtjellig fra den, fom almindelig dyrkes- Gartner har 

en Figur af Froet Tab. 21. Fig, 5. 

Egen. og rug. Den vilde Plantes Rod bar 
famme Smag, fom den dyrfede Paſtinak, kun er den 
mindre ſaftfuld og mindre ſod. Bladene have naſten 
ingen Lugt, men Frøene ere krydrede. 

Brugen af den dyrkede Rod til Suppe, Salat ie, 
er bekjendt nof. Den dyrkes paa famme Maade ſom 
Guleredder, hvorom er talt Side 294. 

Ikke alle Menneſter kunne taale Paſtinakken; ſelv 
hos meget ſterke Folk foraarſager den ſtundom Wkkel 
og Brakning. Iſer er det markeligt, at Roden, naar 
Den er bleven over ef Aar gammel og optages om Vin— 
teren, yttrer giftige Virfninger paa Menneſtet, ſom ſpi⸗ 

fer den, Den berowte Weikard beretter et Tilfælde, 

hoor den aargamle Rod, optaget om Vinteren, har viiſt 

en ſterk bedøvende Virkning paa tvende Menneſter, der 

beſtandig om Sommeren uden Skade habde ſpiiſt Paſti— 
nakker af famme Beed. Hos de ældre finder man ligs 

nende Exempler. Dog ſpiſe de allerflefte den friſte Rod 

gjerne og uden Folger. Iden nordlige Deel af Ireland 
brygges Rødderne tftedet for Male, og gioe med Tilfæts 

ning af Humle, og efterat have gjæret, en behagelig 
Smag. 

Frøene indeholde en væfentlig Olie, ſom har været 
brugt mod Blareſteen, overhovedet mod Smerter i Urin⸗ 
vejene og mod Feber. 

Huusdyrene vrage Bladene af den vilde Plante, men 
Rodderne af den dyrkede give dem en mærende Føde, og 

ædes ifær gjerne af Sviin, Koer og Faar, dog bør der 
Forvejen knuſes. 
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75de Glægt: Seline (Selinum). 

Slagtmarke: Alle Blomſterne frugtbare. Kronerne 
ligedannede. Frugten oval «aflang, fladtrykt, 
med 3 ophøjede Striber eller Vinger paa Ryg— 
gen og 2 hindede Binger paa Siderne. 

ifte Art: Skovb Seline (S. fylveftre L,) 
Artm. Roden fapdaunet, grenet, Bladene tres 

dobbelt finnede, Smaafinnerne ofteſt tredeelte, deres 
Flige ligebrede, fpidfe. Fl. Dan, Tab, 412? 

D. 

Ikke fjelden i Skovegnene; i et Krat ved Ballerup, 

i en Lund ved Hjorteſpring i Sjelland ꝛc. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udførl. Beſtr. Roden fleeraarig, tapdannet, grenet, 

næften af en liden Fingers Tykkelſe og giver en melkeagtig 

Saft. Stenglen opret, glat, ſtribet, oventil grenet, 3 

til 4 Fod høj. Bladene tredobbelt finnede.  Smaas 

finnerne ligebrede, eller ligebrede-lancetdannede, af en 

[ysgrøn Farve, Straalerne indvendig forthuarede, uds 

vendig glatte. Det fælles Svøb beftaner ofteft af otte 

lange, lancetdannede, tilbagebøjede Blade med hindede Kane 

ter, Kronbladene hvide, ligedannede. Frugten afs 

lang, glat, ophøjet paa Ryggen og forfynet (hvert Frse) 

med 3 ophøjede Linier og en tynd Vinge paa Siderne, 

Den er førft grøn, bliver rodladen henimod Modenheden, 

og blegguul, naar den er ganſke moden. | 

I Anmarkn. Den BefÉrivelfe, jeg her Gar udkaſtet, eg 

gjort efter levende Planter, fom fra Marken vare indførte 

i Gaven, og nøjagtigen — overeens med. Jacqpins 

den Deil. 3 Teg⸗ 
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Tegning i Fl, Auſtr. Tab, 152, hvilken Plantée, eftet 
Linnes egen Forſikkring, ev hans S. ſylveſtre. Reichard, 

gg efter ham Engellænderne Withering, Sowerby og 

fiere, anſee alligevel Jacqvins Tegning for S, paluftre 
Lin., paa Grund af dens ſtribede Stengel. Begge Plans 

ter have dog dette tilfælles (ſtjsndt paa forſkjellig Maade), 

og den Figur af Moriſon, ſom Linne felv anfører til S, 
fylveftre ev ej allene ftribet, men Moriſon anfører det end: 

ogſaa felv t Beſkrivelſen, fee hans Hiftoria 3, p. 317. 

Ogſaa maa Gatqvin endnu være overdeviif om, at hans 

Figur er den rette, fiden Soft, fom bar ſaa megen Adgang 
til Yacqvin,endnu anfører den nævnede Figur til S, ſylve- 

ftre i hans Synopfis Pl, in Auſtr. &c. Pag, 145. Tegningen 

i Fl, Dan,, fom jeg har anført, giver vet vel Udſeendet af 

Planten ved den formindffede Figur, men alle de Dele, fora 

ere udførte i det Større, gjøre den Sogende igjen uvis. 

Udentvivl Gar den af Linne citerede Figur hos Mo—⸗ 

riſon bidraget en Deel til den Forvirring, ſom herſter 

hos næften alle Forfattere ved at beſtemme denne og føl 

gende Are; thi Froet undtaget, kunde den ligeſaaagodt paſſe 

til Perſillen og Guleroden o. ſ. v. Cranz, men ifær Al⸗ 

lioni, fave forøget Forvirringen, Som Synonymer til 

Sel, fylv,, anfører den Sidfte Angelica fylv, Lin. og Jac⸗ 
qvins Figur af Sel, fylv,, hvilke tvende Planter man fans 

ledes ſtulde anfee for en og ſamme. Moench har i Me- 

thodus plant, a ſtam. fitu defcrib. forenet Allionis Sel, 

fylveftr, og Linnes Angel, fylveftr. unter Navn af Selin, 
pubeſcens, fom neppe hæver Forvirringen. Krocker vil i 

fin Fl, filefiaca lære os, at Jacqpins her anførte Figur ev 

Sel, paluftre, og firar derpaa anfører Gan, at denne adftile 

leg fra S. fylv, ved Manglen af Svgb, hvilket dog ej allene 

Andes hos begge diſſe Planter, men ogfan i FJøcgqvins Fi⸗ 

gur. 
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gur. Efter hans Mening ſtulde Fl. Auſtr. 152. Fl, Dan, 
257 og Cranz T, 4, Fig. 1. være en og ſamme Plante. 
Neppe har Broder eller Witmann, der i Summa plans 

tarum citerer ligeſom han, enten fjende Planten eller ſam— 

menlignet Figurerne. Endeligen har Wildenow i hang 

Udgave af Sp. plant. ogſaa henfsrt Jacqpins bvennævnte 

Figur til 8. poluſtre. Han har endog giver en ny Cha 

rafter pan begge Planterne, hvori den jævne Stengel (Cau- 

lis kævis) efler Manglen af Striber og Furer udgjør der 

veſentligſte Marke for 8. ſylveſtre. Imidlertid er der fæde 

vanlige Tegn paa, at han har ſeet Planten udeladt, hvoraf 

man har Grund til af troe, at han ikke har feet ven. Der 

er af beklage, at en fan kyndig Botaniker ikke har ſogt 
nojere at oplyſe diffe uſtkkert beſtemte Planter, og ej ens 

gang udeladt Synonymer, der faa aldeles fore til Vildfa— 

relſer, ſom dem til S, paluftre af Zanbins Hiſtor. » 2, 

P. 1398 og Bauh. Prodrom, p. 35, hvilfe tvende Planter 

ſynes faa forſtjellige fra hinanden, ſom Skjermplanter vel 

kunne være. 

Blandt de Gamle kjender jeg ingen, ſom har givet 

nogen kjendelig Figur paa vor Plante. Rivins Tegning i 

Pentapetsla Tab, 19 fynes at høre herhid. De Bvrige, 

fom Forfatterne citere af Moriſon, Dodonæus, Gerard, 

Lobel, Parkinſon ꝛc. kunne ikke kſendes. 

2. Anmarkn. Paa et Gjorde ikke fange fra gamle 

Kjsge Kroe har Profeffor Schumacher fundet en Seline, 

ſom ſynes at komme nærmeft til Skov Seline, men jeg bar 

forgieves ſogt at finde den enten aftegnet eller. beſtrevet. 

Den er faa udmærfet og faa let at fjende fra de andre, af 

den maaffee burde udgjøre en egen Art. Før jeg har feet 
ben * fig Voxeſted eller dyrket den, vover jeg dog ikke af 

32 opt age 
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den ſom ſaadan. Den har en ſtribet 3 Fod hoj Stengel; 

dens Rodblade ere tredobbelt finnede, Fligene ere alle meget 

ſmalle, ligebrede, heelrandede og over en Tomme fanges 

Fligene pan Stengelbladene ere næften lancetdannede, ogſaa 

meget fange, Det fælles Svøb beſtaager fun af et og ander 

enfelt Blad, ſom er borſtedannet. 

Egenſk. og Brug. Hele Planten har noget ffarpe 
og krydret i Smagen. Roden giver en melfagtig Saft. 
Det er uviſt, om det ev denne eller felgende Art, ſom de 
Gamle anvendte i Medicinen. Man har nogen Grund 
fil at troe, af det ev Kær Selinen, da denne er mere 
aromatiſt ug ſtarp. Rensdhyhret aad den. 

2den Art: Kær Seline (S. paluftre Z,) 

Artm. Roben tapdannet, enkelt eller uden Grene, 
Bladene tredobbelt finnede. Smagfinnerne ofteſt toere 
kloftede, egdannebde. Fl, Dan, Tab, 257, 

D. Vandmerke. 

Voxer ikke ſjelden Kær og Moſer. F. Er. i Sjel⸗ 

land ved Ballerup, Birkerod, Papiirsmollen, i Tepri Moſe 

ce J Iylland ved Grenaae, Kolding o. ſ. v. 

Blomſtrer i Sult og Auguſt. Frsene modnes i Sep—⸗ 

tember · 

Anmarkn. Denne Plante er faa nær beſlegtet med 

foregagende Arr, at det er vanſteligt at udfinde nogen 

Charakter, hvorved den beſtemt kunde -fEjelnes derfra. Har 

man dem begge ſamlede, kjendes de dog temmeligen let». 

Imidlertid beroer Forſkjellen meeſt paa Storrelſen, Figu— 

ren og Farven af Smaabladenes Finner, hyilket lettere 

ſees end beſtrives. Kar Selinen er i det Hele mindre end 

hiin. Stenglen ſtarkere og anderledes ſtribet. Rodbladene 
ere 
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ere kun halv fan ſtore. Finnerne kortere, bredere, ofteſt 

tverkloftede. Svobet er kortere og Skjermen mindre. 

Ved Ballerup og andenſteds, hvor de begge voxe, kan man 

iagttage en naſten umærfelig Overgang fra den ene til den 

ander, Dette har udentvivl bevæget de fvenffe Botanici 

til at anfee dem begge for een Art. De anſee nemlig 

Skov Selinen for en Afart af Kær Selinen, hvilket udens 

tvivl ogſaa ev rigtigt,  faalænge man ikke er i Stand til 

at give beſtemtere Charakterer paa begge 

Egenſk. og Brug. Roden har en temmelig frært 
krydret Lugt og en ffarp Smag. Den tygges af Lapper⸗ 
ne iftedet for Skraatobak, og Ruſſerne bruge den font 
Yngefær. Nogle Læger have anbefalet den ſom et godt 
Middel mod Kjertelhævelfer. 

zdie Art: Kommenbladet Seline (S, carvi- 
folia L.) 

Artm. Stenglen dybt furet og vinger. Det fal⸗ 
les Svob eenbladet og henfaldende, de enkelte traaddan— 

nede, meget kortere end Smaaſtjermene. Bladene tres 
Dobbelt» finnede. Smaabladenes Flige forſynede med en 
Od. Fl. Dan, Tab. 667, 

D. 

Ikke fjelden i Kær og paa vaade Marker. F. Cr. 

ved Herlufmagle i et Kær paa Præftens Mari, ved gamle 

Kjøge Kroe 20. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. Frugten modnes i 

September. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, af en liden Fingers 
Tykkelſe, graa udvendig. Stenglen ofteſt fun 1 fra 
hver Rod, opret, 2 Fod høj, lidet grenet, og (hvorved den 

letteligen kjendes fra alle andre Skjermplanter) forſynet 

33 med 
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med 8 tynde hindede Vinger. Bladene trebobbelt⸗ fin⸗ 

nede, ſidde paa en neden til ſterk furet Bladſtilk. Sima a⸗ 

finnerne heelrandede med en hvidladen OD i Spidſen. 

Skjermen mere tæt end flor, med et enefte Blad til 

Svøb, fom dog ſtundom aldeles fattes. Smaaſtjerme⸗ 

nes Svøb beftaaer af 5 til 10 ligebrede og forte Blades 

Ale Blomſterne frugtbare. Kronbladene lidet rods 

ladne, næften alle ligeftore, indbøjede med Spidſen. Frugs 

ten lidet fladtrykt og tilrundet, med 10 hindede Vinger, 

hvoraf de 2 pan hver Side ere de ſtorſte og frane ud fra 

hinanden, da Frsene derimod ved de andre Arter flutte 

ſammen. Hvert Frøe er lidet udſkaaret baade ved Gruns 

den og mod Svidfen. Vingerne paa Ryggen fun hals 

fan ſtore, fom de paa Siderne, 

Anmarkn. Den ovenfor citerede Figur af Fl, Dan. 

udtrykker Planten vet vel, dog er Frugten aldeles mislykket. 

Af den har Gærtner en god Tegning i: De Frud, plant, 

Tom, 1, Tab, 24. Fig. g. Hele Planten findes aftegnet 

hos Jacqvin i Fl, Auftr, Tab, 16, Den Figur hos Vail⸗ 

[ant i Bot, Parif, Tab. . Fig, 1, ſom af de flefte Foro 
fattere citeres hertil, paſſer aldeleg ikke til vor Plante. 

Mindre flet, ſtjondt ikke fuldkommen paſſende, er Zallers 

Figur i Hiſtor. ſtirpium indig. Hely. Tom. 1. Tab. 20. 

Egen. og Brug. Denne Skjermplante har 
fun den almindelige urteagtige Smag og Lugt. Hunde 
Dyrene æde den gjerne. Rensdyret aad den ogfaa. 

76de Slægt: Storfflerm (Imperatoria). 

Slagstmarke: Alle Blomſterne frugtbare. Kronbla— 
dene ligedannede, indbejede med Spidſen. 

Frugten oval, fladtrykt, indſkaaret ved Spids 
ſen 
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ſen og Grunden, forſynet med en bred hindet 
Rand, og z ſpidskantede Ribber paa Ryggen. 
Det fælles Svøb fattes ofteſt, undertiden bes 

ſtaaer det af et og andet meget ſmalt Blad. 

ufte Art: Almindelige Storſtjerm (I. Oftrus 
thium LÅ.) 

* Artm. Bladene tredobbelt⸗trekoblede. Fl. Dang 
å . 

D. Meſterurt. 

Sjelden. Kylling har fundet den paa — 

hvor jeg forgjeves har ſogt åen. 

Blomſtrer fra Juni til Auguſt. Froene modnes € 

September. 

Udførl. Beſer. Roden fleeraarig, leddet. Sten g⸗ 

len opret, glat, ſtribet, 2-3 Fod høj. De ftørre Blade 
tredobbelt -= trefoblede; de 2 Sideblade ofteſt tolappede, 

bet midterſte 3deelt; alle indffaaren tandede, Skjermen 

meget ſtor, ſammenſat af uligelange Straaler. Det fæle 

les Soob beftener hos den dyrkede Plante ofte af et 

bredt Blad, paa den vilde fattes det; det enkelte Svså 

har 3.4 fmaa ſyldannede Blade. Frugten oval, flade 

trykt, udffaaren paa begge Ender og omgivet med en bred 

” vinget Rand); paa Ryggen har den 3. ophøjede Ribdere 

uden Vinger, og inden til ev hvert Frøe tegnet med a 
brune Linier, Saaledes i moden Tiltand. 

AnmærEn. Denne Plante henfører Cranz, Roth og 

Allioni til Selinum; men da Frøet ikke fuldkommen fvaree 
dertil, har jeg hellere ladet den beholde fit linneiſte Ravn, 

uagtet det ev vanſteligt, at give den udmarkede Charaftee 

rer. Rivin Gar en god Figur af den i Gang Pentepetele 
2 4 Taha 
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Tab. 7. Blackwels Figur Tab, 279 fan fjendes igjen, 

Fréet har Gærtner yvperligen aftegnet i hans Værk De 
Fru, et fem, plant, Tom, 1, Tab. 21, Fig, 9. Hoſt ans 

fører i Synopfis plantar, in Auſtria crescent, Vindebon. 

97, at Bladene eve ternata, hvilket dog fun gjelder om 

be overſte eller mindre Blade, 

Egen. og Brug. Smagen af denne. Plantes 
Mod er ſtæerkt bidende, hedende og folder længe ved. Tyg⸗ 
ges den, fremlokker den Sphttet i fior Mængde ng fors 
aarfager Hede i Gummerne. Lugten er ſterk og frys 

dre. Om Baaren og om Efteraaret ſtal Roden være 
fraftigft, og naar man da ſtjgrer i den, udflyder en 
ſtarp melfagtig Saft. 

Den afgiver et ypperligt oplivende Middel og brus 
ges med Held, hvor er ſaadant Middel er indiceret. 

Mod Kolik, mod Vandfot og Orm far den ofte viiſt 
god Birfning. Mod flere Arter Febre berommes den 
ifær af Allioni. Han giver af Roden fra 1 til 2 Drak—⸗ 
mer eller en Infuſion af 2 til 6 Dralmer. Mod rheu— 
matiſt Tandpine anbefales den af engelffe Læger. 

Derſom den fandtes i ſtörre Mængde, vilde den 
være af Bigtighed for Dyrlagerne. 

Rensdyret and Planten med Lyſt. 

77de Glægt: Soovlrod (Peucedanum). 

Slægtmærte: Blomſterne i Midten ofte golde, 
Kronerne ligedannede, gule. Frugten oval, 
lindſedannet⸗fladtrykt, med 3 Striber paa 
Ryggen og en bindet Rand. Begge Gvøs 
bene fleerbladede. 

aſte 
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iſte Art: Læge Svorlrod (P. officinale L.) 

Artm. Bladene 3-5 Gange tredeelte, ligebrede, heels 
randede. Fl, Dan. Tab. 

$. 

Voxer i Holſteen ved die Broeck. 

Blomſtrer i Juni, Sult. 

Udførl. Beſtr. Roden fleeraarig, tyk, udvendig forts 

laden, indvendig Gvidguul, Stenglen opret, 253 Fod 

hoj, ſtribet, glat. Bladene 3.5 Gange tredeelte. 

Smaafinnerne ligebrede eller ſmalt lancetdannede, fans 

ac, ſtive, ſpidſſe. Skjermen er ſtor, Straalerne ulige— 

Mange, Sfjermftilfene have et eller to modſatte, hindede 

Blomfterblade, der fee ud ſom Bladſkeder og ende fig med 

en eller "to tynde Traade. Svøbbladene børffedannede, 

Frøene fladeryfte, dog lider ophøjede paa den ene Side, 

med 3 Striber og en liden Rand, paa den flade Side teg⸗ 

nede med tvende brune Linier. 

Anmaerkn. Rivin har en Tegning af Planten i 

Pentapetala Tab, 11, Gartner af Frugten i De fru, 
et fem, pl, T, ar, 

Egen. og Brug. Den hele Plante, men ifær 
Moden, har en ſtark fiinfende Lugt, o⸗- en ubehagelig 
ffarp og bitter Smag, Naar den friſte Rod ſaares, 

udflyder en guulagtig Saft, ſom fnart forthkkes til en 
Gummi-Harpix af en fooolgunl Farve, 

| De Gamle have hyprigen brugt faavel Roden 
ſom Saften af denne Plante. De bersmme den ifær 
fom et godt Middel mod Forſtorpelſer i Indvoldene, 

ng til at befordre alle Arter af Excretioner; ogſaa mod 

hyſteriſte og Krampetilfelbe. Paa nærværende Tid er 
35 den 
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ben gaget af Brug, hoortil vel dens ſtinkende Lugt for 
ea Deel Gar bibraget. 

78 Slægt: Lovſtilk (Liguſticum). 

Slagtmarke: De fleſte Blomſter frugtbare. Kron⸗ 
bladene ligeſtͤre, indbejede med Spidſen. 
Frugten ægdannet -aflang, kronet med de lige 
opſtaaende Grifler og forſynet med g Vinger, 
hvoraf hvert enkelt Froe har 3 paa Ryggen. 

Begge Svøbenes Blade hindede paa Randen. 

iſte Art: Almindelig Løvfilt (L. Leviſtieum L.) 

Artm. Bladene ſleerdobbelt-finnede. Smaafina 
nerne indffaarne mod Spidſen. Fl. Dan, Tab, 

D. Louſtilk, Loeſtilk. Kyll. 

Ikke meget almindelig ved Haver. · Rylling har funs 

bet den paa Møen og ved en Broe paa denne Side afg 

Kjsge. Muͤller ved Frederiksdahl. 

Blomſtrer i Juni og Sul: Froene modnes i Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden ficeraarig, udvendig guullas 

bende, indvendig hvid. Stenglen ofte af en Mands 

Højde, trind, glat, grenet, huul indvendig. Bladene 
adobbelt-finnede, Smaafinnerne glatte, af forſtjellig 

Form, dog ofteſt lancetdannede og altid indſtaarne i Spids. 

ſen. Det fælles Svob beſtaaer ofteſt af 7 tilbagebojede 

Blades. det enkelte Sopsob af et Blad, ſom er 7 ellee 

flere Gange deelt, og omgivet af en hvid Hinde. Krone 

bladene guullig hvide. Frugten ægdannet-aflang, kronet 

med de opſtaaende Grifler, udſtaaret ved Grunden og 

Spidſen, lysbrun & moden Tilſtand. Hvert Froe for fig 

har 



Femhannede⸗ 363 

har ſamme Figur ſom hele Frugten, fun at det er plane 

eller lidet huult paa dets indvendige Flade, og der forfynet 

med en ophøjet noget lyſere Linie; foruden de 3 Vinger 

paa Ryggen har det en ftiv Kant, ſom hos Frugten, naar 
begge Frøene ſamles, udgjer 2 Sidevinger. 

Anmarkn. Schkuhr har en god Figur af denne 

Plante i fin Botaniſch. Handbud Tab. 68. Blandt de 

Wldre har Moriſon en god Tegning i Hift, plant, T, 3, 

Sec, 9. Tab, 3, Fig, I, Gartner har en ypperlig Teg⸗ 
ning af Froet De fru, pl. 2, Tab. 85. 

Egen. og Brug. Hele Planten, men ifær Bras 
bene, Har en egen ubehagelig Lugt. Sagen er frydret 
og hedende. Roden har desuden nogen Sodhed hos fig, 

ſom ogfaa vedligeholder fig i Extrakt. Dens gule Saft 
giver ved Fortyfning en Gummi - Harpir. 

J hyfteriffe Sygdomme og fom ef vinddrivende 
Middel har denne Plante tilform været i Brug. Som 
et Arkanum har Saften været givet for aft fremſtynde 

. &adfler. En Theſtee fuld af Pulveret givet i Ol to 
Gange om Dagen roſes mod floppet Menfruatien. 

De unge Stengler og Blade kunne ſpiſes. Kerne 

æede gjerne Planten, men maar de flagtes fort derefter, 
ſtal deres Kjød have en meget ubehagelig Smag; dette 

ſtal ogſaa være Tilfældet med Melken, fan at naar em 
Koe om Aftenen æder blot et Par Haandfulde af Bias 
dene, ſtal Melken ſtrax næfte Morgen have baade em 
flem Smaz og Lugt. J Norge giver man Creaturene 
biffe Blade med Safe, ſom et Middel til ag forekomme 
Sygdomme, Rensdpret vrager de friffe, men æder de 
tsrre Blade, . 

aben 
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aden Art: Skotlandſk Lovſtilk (L, ſcoticum L.) 
Urtm. Bladene dobbelt⸗trekoblede. Fl. Dan, 

Tab, 207. 

D. 

Sjelden. Profeffor Viborg har fundet ben i Iyl— 

(and ved Lykken; de Exemplarer, hvorefter jeg beſkriver, 

ere opdragne af Froe derfra. Oeder har fundet den ved 

Rodbye i Lolland. 

Blomſtrer i Juni og Juli. Frøene modnes i Auguſt. 

Udfør, Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen;? 

til 1 Fod høj, trind og glat. Bladene dobbelt - tretoblede ; 

Smaabladene næften rudedannede, takkede, hver Taf 

ender fig med en guul Spidſe. Bladſtilkene ere røde 

ved Grunden og omgive den blomfterbærende Stengel med 

en purpurfarvet Skede. Blomſterne golde i Midten. 

Det fælles Sosb mangler eller beſtager af et. og andet 

enkelt Blad. Det enkelte Sosb har 6 til 8 lancetdan⸗ 

nede Blade. Frugten er mere aflang og lidet længere 

end foregaaende Art, af lyſere Farve og mindre indſkaaren 

ved Grunden og Spidſen; forreften lig hin. 

Anmærtn. J Faujas Saint Konds Rejfe dur 
England, Schottland ꝛc. Goͤttingen 1799, findes en ſmuk 

Figur af denne Plante. La Marck henforer den til Slægs 

ten Angelik. 

Egenſk. og Brug. Planten har en frydret Smag 
ag Lugt. Formedelſt fin tidlige Vert og aromatiffe 
Smag er den meget i Brug i Faroe, ſom Suppeurt iſte⸗ 
det for Perſille, og fom Kaal. Pan Suderse kaldes 
den Sopoveurt (Sovnurt) fordi man troer, at dens Rod 
lagt i en Strompe under en Sygs Hoved ſtal ſtaffe Dam 

Sovbn. 
Roden 
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Moden holdes for et godt vinddrivende Middel 29 

bruges hyppigen i Skotland af Spefarende mod Kolik 
og andre Maveſygdomme. 

Y ſamme Henſfigt gives en Paaghdniug af Bladene 
til Huusdyrene. J Norge blandes de med Salt og 

gives Faarene ſom et Prefervatiomiddel mod Sygdomme, 

Heſte, Haar og Geder æde Planten. Koerne 
$rage den. 

rode Glægt: Angelik (Angelica). 

Slægtmærfe: Alle Blomſterne frugtbare, — Kronerne 

ligedannede, Smaaffjermene halvkugledan—⸗ 
nede. Frugten oval, fvagt indſkaaret ved 

Spidſen med 3 Furer paa Ryggen og brede 
Vinger ved Kanterne. Griflerne tilbagebeje⸗ 
De, Det enkelte Svpob fleerbladet, halvt. 

afte Art: Erke Angelik (A. Archangelica L,) 

Artm. Bladene dobbelt finnede, glatte; det ulige 

Blad i Enden trelaopet og med nedlobende —* van 
Bladſtilken. Fl. Dan. Tab, 206. 

D. Angelik, Engelſtjer, Engelurt. 

Ikke almindelig, J Fyen ved Hverringe; i Sjelland 

ved Brede. Den findes ſtundom vild i Haver. 

Blomſtrer i Juli. 

Udfsrl. Beſtr. Roden toagarig. Stenglen ops 

ret, grenet, 4 til 6 Fod høj, purpurfarvet, glat og trind. 

Bladene meget fore, dobbelt finnede; Smaafinnerne 

ægdannede, glatte, ſaugtakkede, undertiden med ef og andet 

dybere Indſnit ved Grunden; Takkernes Spidſer Hvide 
ladne 
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ladne; det yderſte ulige Blad er deelt i 3 Flige, hvoraf 

det mellemſte er ſtorſt. Skjermene ere kugelrunde, ifær 
be ſmaa. Straalerne omtrent lige lange. Det fælles 

Spob beftaaer ofteſt af er huult og hindet Blad, ſom fal— 

der tidligt af; Det enkelte Svøb er halvt og beſtager af 

flere. borſtedannede Blade, Kronbladene grønladne. 

Griflerne under Blemſtringen faa forte, at de neppe 

kunne ſees uden Glas; men ligefom Frugten bliver ſtorre, 

blive de ogfaa længere og aldeles tilbagebojede. 

Unmærtn. Miller paaſtaaer, af den vilde Plante er 

forffjellig fra den, fom dyrkes under famme Navn. Frugs 

tin af Have Angelifen, ſom Gartner Har regnet Tab. 

85, er ogſaa forØjellig fra den Vildes Frugt deri, at 

Denne Gar fun tre Furer paa Ryggen, men hiin Vinger. 

Egenſt. og Brug. Ale Dele af Planten Sar em 
meget ſterk krydret Lugt og Smag, fom tillige er beha⸗ 
gelig ffarv. Roden ifær cvergaaer de andre Dele heri. 
Den er førft krydret og ſod, ſiden behagelig bitter. Naar 

den faared om Vaaren, udflyder en guutladen Saft, af 
Natur fom Gummi-Harpix. Den oploſes ler i Viin⸗ 

gejit, hoilket herved farves guult. — Wand faaer ogfaa 
heraf en guul Farve, men det bliver fun lidet ſmagfuldt. 

Den hildvoxende Plante hos os beſidder diſſe Egen⸗ 

ſtaber i ringere Grad end den, ſom voxer næv Bjergene; 

bens almindelige Kødefied.… J Engelland anſeer man 

den, fom ſeudes fra Spanien, for af være bedſt, men 
Linne bersmmer fortrinlig Roden, fom 1 Lapfand opgra⸗ 
veg om Vaaren eller Efteraaret, — Lapperne fele agte 
den ſaameget, af de have forffjeflige Navne til de fore 
ſtjellige Dele af Planten og efter den forſtjellige Alder, 
"Kør, den blowmſtrer, ſpiſe De den baade raa og tillavet, 

bog tage De forſt den hderſte Bark afs Linne tilſtager, 
” at 



Fomhantrede, 
sår 

åt ban ſels ſpiſte den gjerne i Lapland, men vaa andre 

Steder ſmagte den ham ikke. J Nordlandene har den 
i Aaret 1740 under Dyrtiden, været brugt til Grøde 
ſpiſer og til Bred. Man gjorde ej allene Roden, men 

ogſag de tørrede Stengler og Blade, til Pulver og blans 
dede dem med Meel. Indbyggerne paa Farse fvife og⸗ 
fan meget gjerne Srammen, før Planten blomſtrer. Bars 

ken, ſom er alt for fram. og bitter, afſkralles forſt. 
Efterat den er fommet i Blomſter, begynder den af blive 
træet, og ſpiſes da ikke mere. Om &ommeren freme 

færter man der de unge Stilke, ſom en Ret til tyk Melk. 
Nogle nedſylte den ogfan i Sukker. Profeſſor Fabris 
cius fandt paa fin Rejfe i Norge Bladene opbængte under 
Loftet i nogle Bonderhuſe for at gørreg; man vilde her 
Bruge dem iſtedet for Tobak. Ved Tørring tabe dog 
Bladene en flor Degl af deres krydrede Egenſtab. Naar 
Brændeviin deftillereg over Roden, meddeles dette en 
meget behagelig krydret Smag. 

Som Medicin ev den paa mange Steder ef Huus—⸗ 

middel imod Bryſtſygdomme, mod Kolik og Mavefvæfs 
kelſe, undertrykt Menſtruation o. f. v… Hoor den'brus 

ges efter rigtig Judication er den ſikkert et virkſomt 
Middel. 

Rensdyret æder den, Bierne ſoge dens Blomſter. 

aden Art: SÉøv Angelik (A. ſylveſtris L.). 

Artm. Bladene Dobbelt finnede. Smagfinnerne 
ægs lancerdannete, ſaugtakkede, dunede paa Underfladen. 

Takkernes Spidſer brunladne. Fl. Dan. Tab, 

D. Vand Angelik API 

Voxer i Skovegne, paa vande Steder, ved Grov⸗ 

ter 26 

Blom⸗ 

| 
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Blomſtrer i Auguſt. 

lidførr. Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen 

opret, 2-4 Fod hoj, trind, foagt firibet, glat. Bladene 

Dødfele finnede. Smaafinnerne meget fmaflere end den 
foregaaendes , dunede paa Underfladen, tær, ſkarpt og ove 

dentligen ſaugtakkede; Takkerne ende fig med meget ffarpe 

brunfadne Spidfer. Skjermenes Straaler ere ulige 

långe og dunede. Det fælles Spob mangler ofteſt. 

Det enkelte beſtager af flere ligebrede Blade, ſom hen— 

ved Modenheden ere tilbagebbjede. Kronbladene hvides 

Frugten oval med en vinget Rand og 3 whelede Linier 

paa Ryggen. 

Anmarkn. Rivin har en Tegning heraf i Pentap, 

Tab, 17. 

Egenſk. og Brug. Roden har noget mane hos 
fig, men er meget foagere end foregaaende Art. Blade 
og Stilfe fane ingen fynderlig udmærfet Smag eller . 

Lugt. J Mangel af forrige kunde denne. vel bruges, 
men da I meget fisrre Mængde. Mod Höſterie anven⸗ 

deg den i Sverige. 

Uld, ſom var bejtſet med Vismuth, antog, naar 
den farvede med Skob Angeliken, en guldfarvet Vis 
gogne, en ſtjen ſtandhaftig Farbe. 

Koer, Geder og. Sotin æde den. Medens den er 
ung, æde Heſtene ogſaa Stenglen. Bierne trakke af 
Blomſterne. 

gode Slægt: Bjornekloe (Heracleum). 

Slagtmarke: Alle Blomſterne frugtbare. De yderſte 
Kronblade i Omkredſen ſterſt, indbøjede med 
en Hage Frugten bladformig-fladtrykt, 
, og 
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neeſten hjertedannet, indſkaaret ved Grunden 
og Spidſen; hvert Froe udvendig tegnet med 
3 ophøjede Striber og 4 farvede Linier fra 
Spidſen til Midten; indvendig med to Linier, 
fom danne en Aefteffoe, Dit fælles Svø5 
fattes ofteſt. 

afte Art: Almindelig Bjsrnekloe (H. Sphondy- 
lium L.) 

Urim. Bladene finnede, Smaafinnerne 5, aflange, 
tverkloftede og korthaarede paa hele Oberfladen og paa 
Underfladens Ribber. Fl. Dan. Tab. 

D. Bjorneklov, Bjornelabbe. Kyll. 

Ikke fjelden paa ſtyggefulde Steder, i Krat og mellem 

Buſke, f. Cr. i Gielſkov, ved Eenrum, Torbek, Lundehuſet. 

Blomſtrer fra Slutningen af Juni til Auguſt. Froene 

modnes fotſt i September. 

Udferl. Beſtr. Roden fleeraarig, tapdannets 
Stenglen 3 til 4 Fod høj, opret, furet, ſtivhaaret, og 

under hvert Glad forfynet med ef tet Sfæg. Bladſtil— 

— fene ftivhaarede, Bladene finnede. Smaafinnerne 

tverkloftede, de nederſte Afdelinger fligede og den yderſte 

Finne z3deelt, blegere paa Underfladen, haaret overalt, ijær paa 

Ribberne. Skjermene ſtore, de yderſte Straaler langſt. 

Det fælles Svøb mangler; det enkelte beffaaer af mange 

ligebrede Blade, Kronbladene grønliggule; det yderſte 

ftørt. Frugten fladtrykt ſom et Blad, hjertedannet-til⸗ 

rundet, af en blegbrun Farve, 

Anmarkn. Én Figur hes Rivin i bentapetala Tab, 

4, udtrykker vet vel vor Plante, ſaaledes ſom den findes ved 

Eenrum, Frydenlund 26, Derimod findes der pan Kanterne 
2den Der, Å aa af 
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af de fljønne Bakker ved Ørholm og Brede en Afart, fort 
er meget forfEjellig ved fine ſmallere Bladfinner, der bande 

ere fpidfere og længere, og have ſtarpere Indſnit. Kronerne 

ere hvide, og alle Plantens Dele meget mindre. Den er 
Lamarcks H. Sph, var. y. Rylling Gar fjende den. 

Egenſk. og Brig. Roden er flarp og bidende. 
Stenglen indeholder ogfan en flarp Saft, ſom fan gjøre 
Huden rod. Sfarpere endnu end vor ſtal den ſiberiſte 
Plante være, og Gmelin beretter, at Kamſchadalerne, 
ſom ſpiſe de raae Stengler, mage forſt med Tænderne afs 

pille den yderſte Bark, ſom ifær indeholder den ſtarpe 
Stof; hyois de ikke gjøre dette, træffer den Blærer paa 

Tandkjsdet og paa Leberne. Han fortæller tillige, at 

de ſamle Bjornekloen, bortkaſte Bladene, afſtrabe med 
Muslingſtaller den yderfie Bark, og ophænge da Stil—⸗ 

kene mod Solen for af tørres, Efter nogle Dage blive 
de ſneehvide i det de overdrages med et hoidt Meel, der 
har Lighed med Sukker. Nu fyldes de i en Sak og 
ryſtes, til dette Meel falder af, fom da ſamles og bruges 
ſom Sukker. Dog give 40 Pund af Stilfene fun 
8 Lod af den ſukkerholdige Maſſe. Af Stenglerne, ſom 
endnu kunne gjære, deſtillere de en Art Brandeviin, 
ſom ſtal være meget ſtarp og beruſende. 

J Skaane bruge Bonderne Planten mob Blodgang. 
De unge Blade og Stengler ædes af Koer, Geder, Faar 
og Soiin. Heſtene vrage dem ſom ofteſt. Naar den eg 
udvoxen eller gjort til se, vrages den af alle Huusdyr. 

gide Slægt: Foldfrøe (Laferpitium). 

Slagtmerke: Alle Blomſterne frugtbare, . Kronblas 

dene næften ligeftore. Frugten aflang; hvert 
Frøe med 4 ſtore hindede Vinger, hvoraf de 

to paa Ryggen ere de mindſte og fidde hinan⸗ 
Den 

i 

å 

—— ⸗ 

— 
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— 
den mærmefts Baade det falles og enkelte 

| g Soob beftaaer af flere Blade, 
ses ' gr 

xſte Art: Bredbladet Foldfese (L. latifo⸗ 
il inn lium L,) 

Artm. Bladene dobbeltfinnede. Smaabladene 

hiertedannede, tandede; Tænderne ende fig med en dd, 
Fl, Dan, Tab, 

I&kke almindelig paa tørre Steder, i Sjelland ved Hås 
veffoven og ved Jonſtrup. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. Frøene modnes i Seps 

tember. 

gx Udferl. Beſtr. Roden fleeraarig, af en ſtor Singers 

Tykkelſe, over en Fod lang. Stenglen trind, ſtribet, 

glat, opfyldt med en hvid Marv, 3 til 4 Fod høj, Bla— 

dene dobbelt finnede; Smaabladene hjertedannede, fans 

det ⸗ſaugtakkede, mere eller mindre tilſpidſede, glatte pag 

Overfladen, fiint haarede paa Underſſaden. Skjermen er 

Å blande de ſtorſte af vore indenlandſte Skjermplanter, dens 

Soob beſtaaer af 5 til 10 ſmalle tilſpidſede Blade, ſom ere 

udſtaaende eller tilbagebøjede. Kronbladene hvide, inde 

—højede med Spidſen. Frugten glat, med 8 tynde, næfen 

gjiennemſigtige Vinger, kronet med de lange tilbagebojede 

Grifler og et lider zbladet Bager. 

Anmaærkn. Facqvin har en god Figur heraf i Fl, 

Auſtr. T, 146. Bladene mere buttede end hos vor Plantes 

Egen. og Brug. Roden er krydret, ſtarp, lidet 
… Bitter og foraarfager Hede paa Tungen:  Zrøene og hele 

Planten har en temmelig ſterk krydret Lugt. Som es 
aa opll⸗ 
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oplivende Middel anbefaler den fig meget; fandtes den é 

flørre Mænge, burde iſer Dyrlagerne iffe undlade at 
forføge ben. 

Tredie Orden. 

Trehunnede (Trigynia), 

gade Slegt: Ovalfved (Viburnum), 

Slægtmærfe: Baogeret zdeelt, overfædigt, meget lidet. 
Kronen 5kloftet, klokkedannet. QBærret med 
I Froe. , 

fie Ure: Fugleber Qrbalkved (V. Opulus). 

Artm. Bladene trelappede, tilſpidſet⸗tandede. 

Bladſtilkene glatte, forfynede med Kjertler. Fl. Dan, 
Tab. 661. 

D. Avalfved, Avalfe, Fugleber, Troſkeber, Vand» 

hyld, Skovhyld, Ulveron, Ulvekruk, Ulkrykketree, Snee⸗ 

bolder. 

Ikke felden i Lunde paa fugtige Steder. 

Blomſtrer i Juni og Juli. Frugten modnes i Sep⸗ 

tember. 

Udférl. Beſktr. Denne Bu opnaaer en Hoe)de af 8 

til 12 Fod. Barken er affegraan og fej. Vedet hvidt. 

Grenene brakke let og have megen Marv. Bladene 

modſatte, ſtilkede, trelappede, tandede, glatte paa Overfladen, 

blegere og dunede paa Underfladen. Bladſtilken har 2 

til 6 ſtore naſten ſtilkede Kjiertler. Blomſterne danne en 

Quaſt paa Spidſen af Grenene. Bægeret yder lider. 

Kronerne hyvide, de yderfte uregelrette, golde, (iſtedet for 

Stovnaale og Frugtbør finder man Spor af et Par ſmaa 
Blade 



Femhannede. 373 

Blade), meget ſtorre end de inderſte, ſom ere regelrette og 
bære Frugt. Frugten er egentlig et Wöole, fom er aflang» 

fugledannet og rødt. Frøet 1, fladtrykt, hjertedannet. 

Anmarkn. % Reitters og Abels Abbildungen findes en 

god Tegning heraf Tab, 52. Gartner har en Tegning af 

Frugten Tab, 27. J Haverne dyrkes undertiden en Afart: 

Roſenartet Avalfved (V. roſeum) med lutter golde Kros 

ner, fom fidde i en kugelrund Ovaft. Den er bekjendt under 

Navn af: Sneebolder, Sneboldetree. Baade paa de dyrkede 

og vildvoxende Buffe finder man undertiden (tore Knuder 

paa Grenene, Hvor de dele fig, eller hvor der har fat e£ 

Dje. Diffe Knuder Gave en tyk korkartet Bark, og inden» 

til et guult aaret Ved. Maar de overffjæres, ligne de aldeles 
Valdbirk. Om diffe Knuder ere en Sygdom hos Træet, og 

hvorledes de fremfomme, er endnu ikke oplyſt. Nyere Do 

tanici danne en nye Slægt af denne Art af Qvalkved. 

Egenſk. og Brug. Denne Buſk formeres let ved 
Froe, ſom ſaaes om Hsften, ogſaa ved Rodſtud fra de 
gamle Stammer, Den elffer ifær fugtigt Jordmon, 

voxer haftig og ſtyder ud igjen, naar den afdrives. 

Flere have anbefalet den til levende Gjerder, mere 

for det behagelige Indtryk, dens ſtjonne Blomſter og 
Bær gjøre paa Sandſerne, end for dens Tjenlighed tig 
dette Brug. Til Hæfter i Haver, paa lave og fugtige 
Steder, anbefaler den fig derimod meget, 

Vedet er hvidt og haardt, dog let brakkeligt, i 
Midten brunligt. Det bruges af Skomagerne til Plok— 
Fer, af Væverne i Norge til Kamme, af andre til To⸗ 

bakspiber. For Kleinfmeden giver det ret gode Kul, 

Blomſterne have en frag men behagelig Lugt, Bærrene 
… have en bitter, ſtarp og akkel Smag, men fpiſes dog af 

Ruſſerne, og Curlanderne Kaffe fig af dige Bær Bræne 
Devi 
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deviin og Eddike ved Sjæring, Flere Fagle elffe dem 
og, hvorfore Fuglefangerne i Mangel af Rønnebær be— 
tjene ſig af diſſe. 

Dambourney Har korgjebes forſogt at gee 
nogen gud Farve af denne Buſt. 

Køer, Beder, Faar og Sviin æde Bladene, men 
Heftene vrage dem almindeligen. Bierne føge dens 
Blomſter. 

83de Slægt: Hyld (Sambucus). 

Slagtmarke: Bageret zdeelt. Kronen zkloftet uden 
Rer. Fligene tilbagebojede. Berret med 3 Free. 

afte Art: Gort Hyld (S. nigra L) 

Urim. Stammen træecagtig. Bladene finnede. 
Smagfinnerne ægdanitede, ſaugtakkede. Blomſterne é 
5deelte Ovafte, "Fl. Dan. Tab, 545. 

D. Hyild, Ayldetræe. 

Almindelig paa Gjerder og ved Mure vild og dyrket. 

Blomſtrer i Juni. Bærrene modnes i September. 

tdførl, Beſte. Buſkten opnager omtrent en Højde af 

Zo til Is Fod. Barfen paa de gamle Stammer ſprukken, 

paa de yngre Grene graa med Knoppe, paa de yngſte gran. 

Grenene have et Gort Marvror. Bladene finnede, med 
et ulige. Smaafinnerne ægdannede, tilfpidfede, ſaugtak⸗ 

fede, glatte van begge Flader. Blomſter ne danne en 

Quaſt, ſom deler fig t 5 Grene. Bageret meget lidet, næs 

ſten af ſamme Farve, ſom den hvidlige Krone,” hvis Flige 

tre buttede, Stſsvknoppene gule. Barret underfæs 

bigt, kugledannet, 1kamret, opfylde med en rod Maſſe. Frøes 

fe 3 be 

ae SVOR Anmarkn. 

* 
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Anmaerkn. IReitters og Abels Abbild. T. 37 findes 

en god Tegning heraf. Gartner har tegnet Frugten T. 27, 

Der gives en. Deel Afarter af denne Hyld. Den med forte 

Sær forekommer ofteſt. J Arboreter (de ſaakaldte Lyſtſtove 

eller engelſte Anlæg), finder man en anden med grønne Bær, 

en med hvide Bær, en med buntede Blade og endelig en med 

fligede Blade, ſom nogle dog anſee for en egen Art. 

Egenſk. og Brug, Den forte Hyld forplanter fig 
let ved Froe og trives felv i den mabreſte Jordart. Som 
en BufÉ, Der voxer hurtig til, og hvis Nytte ev betyder 
lig, Gar man forføgt den til levende Gjerder, men fore 
gjeves. Baade giver den aabne Hælfer og dens Stam⸗ 

me doer ſnart ud, ſtjsndt den vel igjen giver friffe Roda 
ſtud; heder ikke taaler den godt at beffjæres. 

Imidlertid fortjener den fortrinligen at dyrkes for 

dens udbredte Nyttes Skyld. Riisgjerder eller fra 

man hurtigen vil have Lye, ſynes at være paffende Stee— 
der for den. 

De ſtore Stammer indeſlutte næten ingen Mars, 
men Vedet er haardt, fejt og guulladende, og derfor gode 
ſtikket til ſmag Arbejder, ſom Lincaler, Haandgreb og 

Indfatninger for adſtilige Inſtrumenter, Veverkamme, 

Fiſternaale, desuden fil ſaadanne mekaniſte Maſtiner, 

hoor der ſteer megen Gnidning, da det ikke fan ler bræns 

ber, Til Jidebrand fader det fig og godt bruge, og Kuls 
lene, fom brændes heraf, ere ikke af liden Verdie. "De 
mindre Grene til Hyldeboſſer og Vandſprsjter, og Mara 

ven i diſſe bruges til elektriſte Forſog, tik at — 
Fiſtler 2c. ? 

Den grønne Bark ſamt Baſten har i Begyndelſen 
en ſod, ſiden en bitter, bidende og akkel Smag; den 

virker ſem et afforende, i mindre Gaber ſom et oples 
Aa 4 fade 

— 

— 
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ſende og urindrivende Middel, undertiden foragrſager 
Den endog Brakning. J haardnakkede Kſertelforſtoppel— 

fer og i Vandſot er Saften fra 5 filer Unge eller en 

Afkogning af Barken brugt med Nytte. Man bruge den 
imidlertid med Forſigtighed. Bladene have en ſtinkende 

Lugt og eu tildeels væmmelig Smag. Medens de ere 
unge, foraarfage de, indvortes brugte, letteligen Bræt 

ning, fom fan fave farlige Felger, hvorpaa Bartholin 
og flere fortælle ſergelige Exemoler; der ev derfor at 
puffe, at ingen vilde optage den paa nogle Steder i Tyſk— 

land brugelige Skik, at ſpiſe dem ſom Salat, eller ud» 
vortes lægge dem paa ondartede Saar. Forfatterne 
paaftaae, af man ved et flaae Kaal, Frugttræer o. ſ. 

v. med Holdens Blade, ſtulde holde hine aldeles frie fra 
at opæbdes af Larver og andre Inſekter. 

Blomſterne have en bedovende Lugt og en Gitter, 

lidet vemmelig Smag, men ere frem for de svrige Dele 
Nyttige. Friſte ere de afforende, tørrede derimod ſped— 

Drivende, uden dog at foraarfege megen Hede. Man 
driffer dem ſom Thee mod Forkjoslelſer, i hidſige Febre, 

mod indſlagne Kopper, Meſlinger og andre Hudſygdom⸗ 
me, hvor deres ofte hældige Virkning er umiskjendelig. 

Udvortes bruges de med Nytte i Kroderpoſer til ac fors 
dele forſtjellige Hævelfer, enten ene for fig eller blandede 
med be faa kaldede Cameelblomfter og Campher. Bed 

Deſtillation meddele de Vand noget af deres Lugt; dette 
tjener fom et fvagt irriterende Middel, Af de friffe 

Blomſter laves i Tyſtland de ſaakaldte Hyldekager. Hyl— 

Deæddife faaes ved at ſette Blomſterne paa Xddike, til det 
faaer Lugten deraf. 

Bærrene have en ſyrlig ikke ubehagelig Smag, og 
indeflutte en redagtig Saft, der ikke fom den faftere 
Maſſe farver Papiir violet. Diſſe befidde en lind affes 

vende 
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rende Egenffab. Naar Saften af de frife Gær afdam⸗ 
pes til Tykkelſen af en Honning og blandes med Sukker, 
har man den ſaakaldte Hyldemoos, der virker ſom et 

mildt ſoeddrivende, opføfende og i toget ſtorre Gaver 
ogſaa ſom et aførende Middel; hoorfore den haldigen 
bruges mod en ſtoppet Uddunfining og naſten i alle For— 

kjslelſestilfelde, 4 til 6 Lod dagligen; ogfaa bruges 

den til Gurgelband i Halsbetendelſer og blandet med 

China har Hofman og Scopoli fundet ypperlig Virk⸗ 
ning deraf i periodiſte Febre. Ingen Landmand burde 

fade fit Huus mangle dette Legemiddel, fom fan ſelb 

faa fer kan tilberede. Man vogte fig for at koge Saf> 
fen i Kobberkar. Jern eller glafferede Leerkar ere hev 
ſikkre. 15 Pund Bær give to Pund Moos. Bærrene 
give Linned en. bruun Farve, naar der, bejtſet i Allun, 
kommes i Farveſuppen, hvori lidet Spanſtgront gylsfes, 
efterat den er taget fra Ilden og afſiet. Uld, ſom er 
forberedet med Vismuth, faner en ffjen og beſtandig dlaas 

graa Farve. Man bruger ogſaa at give Brændeviin em 
vødlig Farve med diffe Bær. Frøene afføre og give ved 
Udpresning en Olie. 2Pd— tørrede og ſtsdte Froe eller 
&jerner gav % Yd. gren tyk Olie. 

J Henſeende til Hyldens Virkning paa Dyrene, 
da ffulle Bladene, iſer de unge, og Barken, være et godt 
Middel mod Skab hos Faarene, er Middel, der er fan 

meget lettere at anvende, fom de felv æde diſſe Dele. J 
øvrigt er Dette ſikkert iffe den eneſte Notre, den kan have 

i Oyrlægefonften. Bærrene paaſtager man derimod at 
være giftige for Høns, og Blomſterne for Paafugle. 

x Gavn Stammeved af Hylden, fom vejede 2% 
Centner, gav 43 Pund Aſtke, og dette igjen 29 Lod raa 
og 24 Lod calcineret Potaſte. 

Faarene undtagne, ædes den af intet Huusdyr. 
Rensdyret bilde iffe lugte til den. At Grenene ved 

AR 5. deres 



378. Femhannede⸗ 

deres Uddunſtning ſtulle fordrive Muldvarper og Forn⸗ 
orme, er neppe troeligt. Overtroen planter den uden 

for Stalddorre, og haaber derbed af forhindre Hexerte 
fra af regjere inden for, ): 

? 2den Art: Attik Hyld (S. Ebulus £,) 

Urim. Stenglen urteagtig, — Bladene finnede 
Smaafinnerne æg > fancetdannede, ſaugtakkede. Blom— 
ſterne i 3deelte Hvafier. Fl. Dan, Tab. 1156, 

D. Attik, Sommerhyld. 

Ikke almindelig ved Jegerspriis, Sorse, Fredericia, paa 
Falſter og paa Digerne i Marſken, f. Er. Chr. Albrechts Kog. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Udfsrl. Beſtr. Roden krybende. Stenglen 34 

Fod høj, urteartet, ſtribet, med mobſatte Grene. Bla— 

dene finnede, 3-6 Par mod et ulige, Smaafinnerne 

lange, fancetdannede, ſaugtakkede, paa linderfaden lidet du—⸗ 

mede. Bibladenc efteſt 4ſamlede, ſtilkede, neſten hjerte⸗ 

dannede. Kronen hvid, hjertedannet, med ægdannet tilſpid⸗ 

fede Flige, hvis Svidfer ere indrullede og have et Purpuge 

tjære Stønmanltene af lige, Længde med Kronen. 
Stovknoppene dobbelte. Griflet mangler, Arrene 

farvebe. Bærrene fortladne. 

—— Sinmæren. Curtis har en ſtjsn Tegning heraf i Fi 

Lond, Tab, 212. 

Caen. og Brug. Roden, Barken og Bladene 

have en ſtarp, biiger og vammelig Smag og en ikke 6ea. 
hagelig Lugt, Hele Buſtens Egenſtaber og Virkninger 
ere i def hele temmeligen obereensſtemmende med den. 

forrigeg, fun ſterkere, hvorfor den og mindre bruge. 

Barken af Moden er ifær dirkſom. Dens Saft, liges 
ſom 
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font en Afkogning af Roden ſels, er afforende og urin⸗ 
drivende, og fornemmeligtn anbefalet mod Vandſot, 

hvor den. ev. brugt med Nytte, naar andre Ting forgeves 

have værer prøvede. I flørre Gaver foraarfager, den, 

ligefom Stenglens Bark, ogſaa Brakning, ifær naar 
den nydes faſtende; dog betjene Lægerne fa for nærvæs 

vende Tid fun af Mooſen, ſom laves af Barrene, blans 
det med anbre Midler fra et Obinin til et Lod, ſom et 
urindrivende og til 2 Lod ſom et afførende Middel. J 

Tydſtland betjener Almuen fig af dette Middel ene, mod 
fangvarige Sygdomme, og ifær med Held, naar Sygdom 
men har fin Grund i Indvoldenes Forſtoppelſe. Bias 
dene kogte i Viin bruges ſom Omſlag ved kolde Dør 

velſer. 

Diſſe Blade ſtulle fordrive Maus, ligeſom Barken 
Voeggeluus; dette gjelder dog fun faalænge til den Hvis 

den egne Lugt er forſpunden. 

De friffe Froe tagne til 1 Ovintin, ere ogſaa urin⸗ 

drivende, og den Olie, ſom de, ved at koges med Vand, 

give, har tillige en ſmerteſtillende Egenſtab. 

Bærrene gige Linned og Læder en blage eller violet 

Farve. Uld, fom ev forberedet med Vismuth, give de 
en guulbrun Farve. De ſattes ogſaa til den gærende 
Viin, for at forbedre den og fordøje dens Couleur. 

J Haverne er det farligt at indføre den formedelſt 
dens krybende Rod. 

Heſten, Eſlet, Koen og Faaret, ſom ſtod paa føre 
Foder, ſmagte lidet paa Bladene, men vragede dem efter 
at have tygget en Mundfuld. De forte amerikanſte 

Geder aad dem med temmelig Begjerlighed. Bierne 
ſoge Blomſtret. 

84de 
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g4de Glægt: Skoerem (Corrigiola). 

Slagtmarke: Bageret 5bladet. Kronen zbladet, 
omtrent af lige Storrelſe med Begeret. Frug⸗ 

ten er en kugledannet-trehjornet Nød, ſom 
indeſlutter et glat Froe. 

aſte Art: Sand Skoerem (C. littoralis L.) 
Urim. Blowmſterne ſtilkede. Bægerbladene oms 

givne af en hvid hinder Rand. Fl. Dan, Tab. 334. - 

D. 

Voxer i Holſteen pan fandige Strandbredder og andre 

fandige Steder, f. Er. ved Neuͤmynſter. r 

Blowmſtrer fra Juli til September. 

Udforl. Beſtr. Roden aarig, ſmal, tapdannet med 

faa Trevler. Stenglerne mange fra hver Rod, kry—⸗ 

bende, glatte, mud Spidſen fantede. Bladene fmalle, 

neſten ligebrede, heelrandede, de nederſte omvendt ovale, 

kjodfulde. Blomſterne ſidde mange ſamlede i Nogler paa 

Spidſen af Stenglen og i Bladaxlerne. Bægerbladene 

egdannede, brune. i Midten med en hvid Rand. Kroner. 

ne hvide, kortſtilkede. Griflet fattes, det er derfor vans 

ſteligt at fee de 3 Ar, ſom gjøre, at den hører under denne 

Orden. Frugten ev en liden Nød, bedakket af det vedblis 

vende Bæger, kugledannettrehjornet, rynket. Froet 1, 

næften kugledannet, glat, rodladende. 

Anmarkn. Den auforte Figur af Fl, Dan, er god, 

fun ere Gægerbladene i den forſtorrede Figur alt for lancet⸗ 

dannede og mangle den hvide Rand. Gartner har en Fis 

gur af Froet Tab. 75, 

Egenſt. 
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Egenſk. og Brug. Denne liden Sandplante fan 

"tjene til af danne Grenfoær paa negne Sandflader og 
tilberede Sanden for nyttigere Vexter. 

gsde Slægt: Honſebid (Alſine). 

Slegtmerke: Bægeret zbladet, hvert Blad kloftet 
næften til Grunden. Stovnaalene fra 3 til 
10, Ofteft 5. Froechuſet Tkamret, gzklappet. 

afte Art: Almindelig HønfeSid (A. media L,) 

Artm. Bladene æg; hjertedannede, Stenglen flafs 
tet. Fl; Dan, Tab. 438 og 525. 

D. Arve, Jordarve, Honſebid, Fuglegræs, Fuglefnerre, 

Kaalgaardarve, Arrild, Arrer, Smaamelde. 

Meget almindelig ved Gjerder, i Haver og andre dyre 

fede Steder. . 

Blomſtrer fra April til October, 

Udforl. Beſtr. Roden aarig. Stenglen trind, 

meget grenet og ofteſt krybende, afvexlende haaret paa den 

ene Side mellem Leddene, Bladene glatte, fiint randhaa⸗ 
rede, de nederſte ſtilkede, de sverſte ſtilkloſe og fammenvorne, 

Kronftilfehe eenblomſtrede, naar Kronen aabner fig ops 

vette, efter Afblomſtringen nedhængende, men naar Froet 

modnes igjen oprette. Kronbladene naſten deelte til 

Grunden og fortere end Bægerer, fom er haaret. Støv 

naalene ere ofret 5, ſom fidde mellem Kronbladene, og ere 

ved Grunden forſynede med en Kjertel, dog finder man ogø 

fan 3, 6, 7, 8 og 10 Stsvnaale. Stsvknoppene ere 

Dobbelte før de aabne fig. Griflerne variere fra 3 til 5. 

Frsehuſet aabner fig i G Klapper, og Frøene, fra 8 til 

15, fidde faft ved fine Traade. : 

Anmarkn. 
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Anmeerkn. Denne Plante er fan ufeftanbig Hen⸗ 

ſeende til Antallet af fine Stovnaale, at det er vanſteligt af 

beſtemme, i hvilken Klaſſe den egentlig bør ſtage. Linne 

gav den Plads i femte Klaſſe. Profeſſ. Schwarz henforer 

den til Slægten Holofteum i tredie Klaſſe, og D. Cilieblad 

fætter den i tiende Kiaſſe. Dens Vorefted giver den ogſaa et 

temmeligt forſtjelligt Udſeende. Naar den vorer i feed 

Jord og i Skygge, bliver den meget for, hat ofte 10 Stov⸗ 

naåle og meget brede Glade, See Fl, Dan, Tab, 448. Den 

ligner da meget Band Klovkronen (Ceraftium aqvat,) hvorfra 
den dog fLilles ved fine 3 Grifler, ved dens lange Bager og 

den afverlende Haarighed pan Stilkerne. Paa tørre og fans 

dige Steder blive Blade og Stengel mindre og Antallet 

af Stovnaalene færre. · See Fi, Dem, Tab. 325 og Curtis 
Fl, Lond, Tab, 69. Diſſe tvende ere bekſendte ſom Afa 

arter under Navn af A. decaftemon og pentſtemon. 

Det fortjener at anmerkes, af naar man brakker den 

friſke Stengel, fom er temmelig ſtjgr, ev den ligeſom huul 

inden i, og fan ſtydes frem og tilbage paa en tyk Traad, der 

ſynes at være et Bundt af Kar ng gaaer ikke fer fru, Man 

fan gigre dette ved den voxende Plante, uden at Stykket, 

fom er ovenfor, gaaer ud derved, Dette er vigtigt for Phy— 

ſiologien. 

Egenſt. og Brug. Planten har en lidet bitter, 
men ubehagelig Urteſmag. Den er ifær bekjendt fort 
en almindelig elſtet Fode for Sangfuglene. Koges dens 
unge Blade, give de en Ret, ſom lizner Spinat. Den 
er er flemt Ukrud mellem Våarfæden. 

Dén ædes med Begjerlighed af Svinetz Geden 
rager den; Faaret er ligegoldig ved den; Heſten, Eſlet 
og Koen aad den, men ikke med flor Lyſt. 

Blom⸗ 
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Blomſtret afgiver, om man vil, et Exempel paa 
Planternes Savn. Det aabner fig nemlig om Morge⸗ 
men omtrent Kl. 9 og lukker fig efter Middag. Linne 
anmærfer, af det pan en regnfuld Dag er lukket beſtan⸗ 
dig. Curtis har derimod ofte fundet det aabent ſtrax 
efter flere Regnbyger. 

J Medicinen har Planten været anvendt ſom et 
Saarmiddel. 

Fjerde Orden. 

Firehunnede (Tetragynia), 

gåde Slægt: Spinat (Spinacia), 

Slægtmærte: Med tveboe Blomſter. 

Hanblomſterne: Bageret 4-deelt. Kronen 
mangler. 

Hunblomſterne: Baegeret 2⸗4kloftet. Kronen 
mangler. Froet et, indenfor et haardt, tils 
ſluttet Beger. 

afte Art: Dave Spinat (Sp. oleracea L,) 

Urim. Bladene ſphddannede eler aſlang⸗-agdan— 
nede. Froene ſtilkloſe, glatte eller forſpynede med ſmaa 

Pigge. 
D. Spinak. 

Zen dyrkes almindelig hos os i Haver. Paa Amager 

ſtaaer den pan Digerne ſom vild. 

Anmarkn. Den dyrkede Spinat ſynes at udgjøre 2 

Arter, hvorfor ogſaa Miller, Moench og flere anſee den. 

De kunne adffilles under følgende Navne. 

Spybd—⸗ 
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Spydbladet Have Spinat (5, fpinofa Moenci). 
Med ſpyddannede Blade og piggede Froe. 

WRaabladet Have Spinat (S. inermis Moenck). 

Met aflang-egdannede Blade og glatte Froe. 

Enhver af diffe har igjen nogle Afarter, der adffille fig ved 

Storrelſen og Formen af Bladene og den ſtorre eder mindre 

Glathed af Frøer. Alligevel løbe de ikke ſaaledes over i hin⸗ 

anden, at man jo fan fjende dem, Den fpydbladede er des⸗ 

uden mere varig og beſtadiges ikke faa let af Kulden, fom den 

ægbladede. | 

For Begynderen er denne Plante vanſkelig af eramis 

nere, da Stovnaalene ikke alle udfpringe paa een Tid, og 

man ſaaledes letteligen tæller færre i et og Mere i et andet 
Bager, ogfaa finder man i nogle fun3 og 4 Stovnaale. En 

Tegning af Planten findes hos Blackwel T, 49, og af Frugs 

ten hos Gærtner T. 126, 

Egenſk. og Brug. Spinaten har en egen mild 
Smag, men ingen Lugt. Bel tillavet giver den en bes 
hagelig og fund Net, ſom yndes meget, og hvorfor den 
almindeligen dyrkes. 

Den ſpydbladede holdes for af være den bedſte til 
Vinterbrug; menden ægdladede Sar førre og federe Blade, 
hvorfore den er almindeligt i i Brug. De cijfe begge en 
god nærerig Muldjord, og faacé tidlig om Foraaret, ikke 

for tyndt, paa et ſoelbart Sted, og ſiden hoer fjortende 
Dag indtil Slutningen af Juli. Den, ſom ſaaledes 
er faaet ſidſt, fan man betjene fig af til Vinterbrug 
under Sneen, og hertil vælger man den ſpydbladede. 
Naar Vinteren iffe ev alt for vand, naar Planterne hols 

Des vel vene for Ukrud og ikke fefo ſtage for tær paa hin— 

anden, kunne de ſom ofceft holde fig for at raadne. 
Dem, 
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Dem, ſom man vil opelſte til Froe, maa gives en ſtorre 
Plads, og intet ffjæreg af dem, 

De nyere Oekonomer Riem, Resſig, Schreber 
o. fi. aubefale Spinaten til Foderurt. Koerne æde den 
ogſaa gierne, dog yndes ben iſer af Sviin og Sjæg, ſom 

ved at ſodres hermed ſtulle blive haſtig fed, Da den 

porer hurtig og trives godt i det Krig, ſom Amagerlan— 

Det fan beviſe, faa var det nof et Forſog værhe, at erfare, 

hvorvidt den hos os vilde give et godt Vaarfoder paa 

den Tid nemlig, for Kleveren og andre lignende Urter 
ere tjenlige hertil. 

J Befancon har man forføgt at tilberede Brød af 
Evyinarfrøet, Man tørrer, maler det øg lader der gjære 

med Guurdej ; det giver ej allene et fortreffeligt Brød, 

men da det løfter fig ſterkt, faaer man heraf dobbelt faa 
meget Brød, fom af almindeligt Meel. 

87de Slægt: Quindefryd (Parnaſſia). 

Clægtmærfe: Bægeret zdeelt, vedblivende, Kroes 
nen 5bladet. Honninggjemmerne 5, beflædte 
paa Randen med mange Traade, hvoraf enhver 

ender fig med en Kugle. Freehuſet 1famret, 
4klappet. Frøene omgivne af en hindet Rand, 

afte Art: Sær Obindefrod (P. paluſtris). 

Artm. Stenglen opret, 1bladet. Rodbladene 
hjertedannet / tilrundede. Fl. Dan, Tab, 584. 

D. Leverblomſt, hvid Leverurt. 

Voxer almindelig ifugtige Enge, f. Er. paa Ladegaarbse 

marken ved Frederiksborg, paa Bornholm ved Blyekobber— 

aaen o. a. St, ogſaa i Sandjord, ſaaſom blandt Lyngen paa 

2den De, $ 6 Flyve⸗ 
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Flyvdſanden mellem Sandvogter Olſens Huus og, Ramloſe, 
paa Bornholm ved Hvidodde. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt og September. 

Udfsrl. Beſtr. Roden fleeraarig, trevlet. Strenge 

lerne z5kantede, glatte, fra > til1 Fad høje, med et ſtengel⸗ 

fattende Blad neden for Midten og et Blomſter i Spidſen. 

Rodbladene langſtilkede, heelrandede, glatte, paa Overs 

fladen morkgronne, paa Underfladen lyſere, eller rodladende. 

Bægerfligene lancetdannede, de 2 Mindre, Kronbla—⸗ 

dene ſnehvide, med mange paa langs lobende Aarer. De 

5 Honninggjemmer ſidde afverlende med Stovnaalene 

paa Kronbladene, eve deelte i tvende Huulheder, hvori Saf⸗ 

ten giemmes, og have afmindeligen 13 trinde Traader, 

hver forfynet med en liden Kugle paa Spidfen, Stov⸗ 

naalene i Begyndelſen førtere end Frugtknuden, men den 

ene; figer op efter den anden og følger Bojningen af 
Frugtknuden, indtil den naaer Året. Griflet mangler, i 

dets Sted ſindes en Aabning, ſom lutter fig, naar alle 

Stovknoppene have udkaſtet Støvet. — Froehuſet ufuld— 

ſtendig 4akamret, ag-kugledannet og ender fig med be 4 

tilbagedsjede Ar. Frøene mange. 

Anmarkn. Froet, ſom fattes i ovennævnte Figure af 

Fl, Dan,, har Gærtner tegnet Tab, Go. Curtis har ogs 
faa en ſmuk Tegning af Planten i Fi, Lond, 

Egen. og Brug. Denne ſmukke Plante manges 

ler næften al Lugt og Smag. Den er markvardig for 
Maaden, hvorpaa Befrugtningen ſteer. Stovnaalene 
bsje ſig nemlig i en beſtandig vis Orden hen over Aret 
og vejfe fig op igjen, naar Støvet er udkaſtet. 

En Afkogning af denne Plantes Rod og Blade 

have nogle bruge mod Øjenbetændelfer og mod Sygdom 
i Les 
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i Leveren, hvoraf dens gamle Naon; andre paaſtaae, at 
Froet beſidder en urindrivende Kraft. 

Geden æder ben med Begjerlighed; Heſten og Faas 
vet iffe øjerte, o3 Koen ſamt Svinet orage den. Bierne" 
føge dens Blomſter. 

Femte Orden. 

Femhunnede (Pentagynia). 

88de Slægt: Hindbager (Statice). 
Slagtmerke: Bægeret 1bladet, raslende. Kronen 

5bladet. Froehuſet Tkamret, uden Klapper. 
Froet et, 

iſte Art: Nellike Hindbæger (S. Armeria L,) 

Artm. Rodſtilken enkelt, med Blomſterne paa Spid⸗ 
ſen i et Hoved. Bladene ligebrede, flade, buttede. 
Fl. Dan, Tab. 1092. 

D. Liden Sjergneflife med runde Knoppe. Kyll. J 

Sjelland: Engelſt Græs, Bankerot; i Iylland: Lame— 

læger, Lameknopper. 

Voxer almindeligen vaa ſandige Marker, Enge og * 

Blomſtrer fra Juni til Auguſt. 

Udfør, Beſtr. Roden fleeraarig, fang, trevlet og 

ſtyder flere Rodftilfe. Bladene danne en liden Buſk ved 

Roden. Rodſtilkene glatte, trinde, frå 2 til 1 Fod 

høje, have Blomſterne paa Spidfen i et Hoved og under 

diffe en nedentil brun og hindet Skede. Det fælles Gæs 

ger beftnaer af flere hindede og raslende Skel. Kron—⸗ 

bladene blegrode, udffaarne mod Spidſen; hver Krone er 

omgivet af 2 Sføl, et ſtort, huult, gront i Midten, glind⸗ 

bb 2 ſende 
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ſende mod Kanterne, et andet mindre og aldeles gjennem— 

ſigtigt. Det egne Bager er oventil hinder, udtaffer og 

ender fig med 5 fpidfe Tænder. Støvnaalene ere hef— 

fede til den yderſte Ende af Kronbladene,  Griflerne 
haarede ved Grunden. 

Anmarkn. Den Afart heraf, ſom almihdeligen brus 

ges til at indfatte Rabatter og er bekſendt under Navn af 

engelfe Gres, bliver fun halv faa høj, og hav en dunet 

Rodſtilk. Den holder fig beftandig forffjellig ved Dyrkning 

og burde. maaſtkee være en egen Art. 

Egenſt. og Brug. Planten har ingen Lugt og 

fun en meget foag ſammenſnerpende Smag. Den giver 
intet godt Foder for Creature, men ædes dog af Heſte 
og Koer; paa fandige Steder bør man iffe hindre dens 

Udbredelſe uden at ſage noget bedre iſtedet. Faarene æde 
den i Mangel af bedre Fade. Sierne ſoge Blomſterne. 

Den mindre Afart, bekjendt under Navn af engelſt 
Gras, bruges almindeligen i Haver til at indfatte Ras 

Datter; da den er mindre og buffer fig mere ved Roden; 
er den ogſaa hertil mere tjenlig end Hovedarten. 

2den Art: Strand Hindbager (S. Limo- 
nium L.) 

Urim. Rodſtilken er trind og bærer Blomſterne i 
en Top, Bladene aflange, glatte, buttede, men med 
en Od i Spidſen af Underfladen, deres Rand bølget, FL 
Dan, Tab, 315. 

D. Limon Ure. Ryll. 

Voxer ikke almindelig paa Strandkanterne, f. Ex. ved 

Frederiksſund; nær Saltbek ved Kallunborg; paa Næffet 

ved Aſſens; paa Øerne i Odenſe Fjord; paa Taafinge ved 

Stjøvel; paa Saltholmen; i Marffen udendigs ved Galmsbuͤll. 
Bloms 
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Blomſtrer i Juni og Juli. 

Udførl, Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen til 

2 Fod høj, uden Blade,  Rodbladene ere aflange 

wed en bred Bladſtilk og forfynede med en fang Od i 

Spidſen. Blomſterne fidde paa de gverfte Ender af 

Grenene i eenſidede Ar, ſom famlede udgisre en Top. 

Kronerne violette. Frøebhufet aflangt, hjndet, omgi— 

vet af det vedblivende Beger og Krone.  Frøet 1, tyns 

bere til begge Ender, glat, naſten ruftfarvet. 

Anmarkn. Gærtner har tegnet Froet Tab, 44. 

Egenſk. og Brug. Planten har meget ſammen⸗ 
ſnerpende i Smagen, og denne Egenſtab befidder Roden 

iſeer fremfor de evrige Dele, JFJ Rusland, hvor Plans 

ten er bekjeudt under Navn af Kermek, bruges den der⸗ 
. fore til Garverie. Man tørrer Roden mod Solen og 

flamper den fiin. Hudene ligge da een Maaned i en 

Luud af Aften af Egersdder, og fiden i cen Maaned i en 
Lund af denne Plantes Rod. Guͤldenſtaͤd forſikkrer & 
fin Rejfe gjennem Rusland, at den garver ligeſaa godt 
ſom Eyebarf, 

Bladene ædes i Almindelighed ikke af Creaturene. 

gode Slægt: Hør (Linum). 

fægtmarte: Begeret 5bladet. Kronen sbladet, 
(Begge Dele hos fidfte Art 4bladet, og Stov⸗ 
naalene fun 4). Froehuſet 10kamret, dets 
£$ lapper (5710) forbundne ved Hjelp af Stil: 
levæggene, Froet et i hvert Kammer, 

BE 2 afig 
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aiſte Art: Almindelig Hor (L. ufitati ſimum L.) 

Artm. Bladene ſmalt lancetbannede, afvexlende. 
Kronbladene rundtakkede. Bagerbladene og Froehuſent 

ſpidſe. 

D. Hør, Liin. 

S det ſydlige Europa voxer den nu vild blandt Søs 

åen. Hos os dyrkes den hyppigen iſer i Fyen og paa 

Amager. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden aarig, lidet grenet. Sten gs 

Åen opret, trind, glat, oventil greyet, halvanden til to 

Fod høj, De nederſte Glade lancetdannede, de vverſte 

ſmallere, neſten ligebrede, alle ſtilklsſe, glatte, Bæger 
bladene ægdannede, deres inderſte Rand lidet haaret. 

Kronbladene himmelblage med enkelte mere dybtfarvede 

Linier. Stovnaalene forenede ved Grunden. Frose— 

huſet kugledannet. Frøene fladtrykt - ægdannede, mork⸗ 

brune, glindſende. 

Anmarkn. $ Blackwells Herball Tab, 160, findes 

en Tegning af Planten. | 

r Egen. og Brug. Denne Ure af Hor fan 6 
Henſeende til fin Nytte anfees lige med de vigtige Vers 

ger, fom tjene til Livets Ophold. Dens Produktion é 

Landet er af yderfte Vigtighed. Den uagtet vort Elis 

mat og vor Jordbund ere Hertil de meeſt paffende, har 
man dog hidindtil avlet den i liden Mengde og iffe af 
bedſte Qvaliter, Derfor er Indforſelen af Har, faavel 
t raa fom foredlet Tilſtand, meget betydelig. | Man bes 
regner, at Indforſelen af fremmed Hør og Blaar til Dans 
mark, Norge og Hertugdsmmene beløber fig aarligen til 

10,000 Skippund Hor og 6000 Skippund Blaar, og 

begge anflanes til Verdie af 300,000 Rolr. En faas 
dan 

1 
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dan Ovantitet kunde frembringes i Landet. paa omtrent 
a 2000 Tønder Land, hoilke derved gjordes end mere Fits 

Fede fil Korn⸗ og iſer Hvededyrkningen. Dens Cultur 
og Tilbevedelfe vilde efter nu brugelig Maade udfordre 
1,152,400 Arbejdsdage, hooraf følger, at 2 til 3 Tans 
der Guld, fom nu til denne Daglon gaaer ud til Krems 

mede, vilde forblive t Landet. Alligevel er Horren blande 

alle vore Handelsplanter den, fom flittigt dyrkes, og 
det ſynes fom denne Abl ogfaa efterhaanden mere og 
mere tiltager, hoilket den vel fortjener, Hr. Conferens 
ceraad Nyberg har ladet en kyndig Mand, Hr. Schroll, 
rejſe paa fremmede Steder, for praktiſt at fære den bede 

fte Hsravlingsmaade, dens Hegling og Sortering m. v. 
Efterat denne Mand i 11 Aar har i Skotland, Holland, 
Flandern og Brabant ene befEjeftiget fig med dette Stu— 

dium, Gar han i Aaret 1791 paa Baroniet Trolleborg 

gjort en Prøve i der Store, hvis Udfald føarede til Gn⸗ 

ſtet. Underſtsttet af Regjeringen har han derpaa i Hoj⸗ 

rup Bye anlagt et Inſtitut, hoor 10 unge Agerdyrkere 
frit kunne undervifeg i Horavlingen med alt hoad ders 
fil hører, 

Traad, Lærreder og Olie ere de vigtige Fabrika— 
fer af Horrra. Vardien af Foradlingen overſtiger ſom 
ofteſt meget det indvortes Værd af Materialet, og juſt 
dette lægger Vigtigheden af dens Fabricatien i Landet 
thdeligen for Dagen. Ved det groveſte Garn er allerede 
Forædlingen af Høvren over 55 Procent. Det finere 

Garn belober fig til 100 Procent og ved det allerfinefte 
Spind til Kniplinger er Korædlingen 3 til 4000 Procent, 
Lægger man nu hertil Garnets Foradling til Lærred, 
fom ved de grovefte belsber fig til 25, og vred de finefe 
til 100 Procent, faa fees det tydeligt, at ſaavel Haravs 

lingen, ſom dens Forarbejdning til Lærred, er eu påerkg 

B8 £ vigtig 
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vigtig Glenſtand for Statsoekonomien. Rusland uås 
ſtiber aarligen over 100000 Skippund Hør, ifær over 
Riga og Er. Petersborg. Forreſten er ogfaa den hol⸗ 
landſte, irelandſte og ſtotſte Hør meget bekjendt. 

En ſort Muldjord er den bedſte for Hørrens men 

den trives ret vel i de fleſte Jordblandinger, ſom ikke ere 

alt for ſandige. J Engelland vælges almindeligen en 

ſterk Leerjord, ſom holder noget Sand, Hvor man hav 
Enge med et godt Jordlag oven paa og ingen Torvegrund 
under fig, og ſom haver lagt længe, betaler det fig godt 
at dyrke Hør i diſſe. Men hvorledes end Jordblanbins 

gen er, bør den være fprød og overhovedet vel tilberedet 

ved 3-4 Ploininger og 2-3 Harvninger i Forhold til 
Jordens Beſtaffenhed. J de ſtæerke Leerjorder ſynes dette 

at ville fofte for megen Umage, Enge derimod af ovens 
nævnte Beffaffenbed behøver men fun at plsje engang, 

Dog med ſmale Kurer, ſom nøjagtigen omvaltes og em 
eller co Gange harves, for at have en vel tilbereder 
Ager for Her. En faadan Ford giver en høj. og tæt 
Hor og er fri for Ufrud, faa at man fan undgaae deg 

beſvarlige Lugning. 

Paa nogle Steder gioder man ſterkt til Her. Re⸗ 
ſultatet af flere Aars Erfaringer lærer, at den friſt gje⸗ 
dede Ford giver bedre Free, men fletrere Her, og at 
meget Ukrud altid er en Folge heraf. Man undgager 
for en Deel det fidfte ved at gjøbe med Mergel. Men 
Hr. Hoegh anbefaler en Maade til Hordyrkning, ſom 
foneé af give alle de Fordele, man føger, nemlig: en 
fin og ſprod Jord, tilberedt uden megen Møje; lidet 
Ufrud og god Horſad. Han vil, at man efter 2 Aar 
ſtal opbrode fit Kleverland, og haar man da enten har 
gjudert til ſidſte Halm hvormed Kleveren blev faaet, fler 
ogſaa firøet Gjødning oven paa Kleveren i forſte eller 

ſidſte 
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ſidſte Efteraar, da behsver man fun at rispe denne Jord 
i Efteraaret; og pløje den engang i Foraaret, for at 

have en til Horſeden fuldkommen tilberedet Jord. J 
Folge Ar. Horbereder Schrolls Indberetninger til det 
kong. Gen. Land Oeconomie og Commerce Collegium, 
plejes i Holland Hvede-Rug⸗ og Havreftubber 3 Sange 

og harves 2 Gange til Hør. Efter hans Forſeg paa 

Trofleburg i Naret 1791, befandtes den Dør, fom var 
faaet efter Kartofler, at være den bedfte af Bonitet, ders 

naſt den i Mugftubben, endelig den, ſom af hollandfe 
: Ørøe var faact i grøn Jord, ſlettere den i Havrvreftubdben 
og fletteft (i Henſeende til Bonitet) den, ſom af rigoiſt 
&røe var fager t grøn Jord. Han anmærfer tillige, bvoad 

ber ſtal være es antagen Sætning i Holland, et Jorden 
ikke før efter 12 Aar igjen bør befaaeg med Hør. Dog 
kunde man pel fpørge, om ogfaa denne Mening bar paas 
[idelig Erfaring for fig ? 

Valget af Krøet ev en væfentlig Sag ved Hørfæs 
den, — Erfaringen hav lære, at det 23 Aars gawule 
Froe giver langt bedre Har end der. friffe, Der koſtbare 

rigaiſte Horfroe henter egentligen, faa troer man, fit 

hojere Værd derved, aft det gjemmes længe, — Nogle olie⸗ 

holdige Fréearter forbedres virkelig ved af gjeumes og 
ved Tørring. Derfor fan man ogfaa iſtedet for af over 

gjemme Horfroet tørre det i en Bageropn, En Varme 
af 39 til ag Grader efter Reaumur ev den meeſt paſſende. 

Der Horfroe, fom af Hr. Schroll fælges for 1 Rolt. 
Skjeppen, /ffal være befunden af lige Goͤhed med. deg 

rigaiſte, ſom koſter over det: halve mere. Det lyſeſte og: 
meeſt tunge Horfroe anſees altid for det bedſte og man 

prøver det bed aft komme en Haandfuld i et Glas Vand. 

Synker def meeſte til Bunds, da er det godt, i modſat 

Fald fvangt eller umodent, Forreſten anmærfer Hr. 
; BE 5 Schroll, 
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Schroll, at den forſte Grøde af en Horager anſees altid 
for af give den bedfie Sed. Ogſaa har det hollandſte 
Frse viift fig bedre hev end det rigaifte 

Udſageningen af Hør fieer, i Forhold til Veirliget, 
ſidſt i April efter Begyndelfen af Maj. Hr. Hoegh 
udfaner en halv Tønde Horfrøe paa 4000 QOvadratalen; 
derimod beſaaer Ar. Schroll en heel Cønde Land med 
7 Sfjepper Hørfrøe. Dog anmærker fan, at enhver 

forffjellig Ford Éræver eu forffjeflig Mængde, fom man 
førft ved flere Aars Jagttagelſe lærer af beſtemme. Als 
mindelig Erfaring bar dog lært, af den tykkere Udfæd 

giver det fineſte og blødefte Her, men ſlettere Frͤe. Hvor 
man aftfaa iſer tænfer paa ar avle Froet, der fager mag 

fanget tyndere. Den udſagede Hør nedharves blot men 

en let Treeharde, og trumles. 

Hvor man kan undgaae Lugningen er det bedſt. 

Hvor den er nødvendig, bør den ſtee, naar Hørren er 4 

fil 5 Tommer hoj. Enhver Forſigtighed, hvorved man 
fan undgaae af nedtrede og beffadige Horren, bør her» 

Ved iagttages. For at befordre Længden og Fiinheden 
af Dørren bruger man idet Brabantſke at flænge den, 
d. e. paa en Afſtand af 5 til 6 Fod fra hinanden ned: 

ſtikker man i Jorden Grene eller tynde Stokke af omtrent 
2 Fods Hojde og ſom i Spidfen have fo udgagende Si— 
Degrene, i Form af en Gaffel elter "Forf. Paa diſſe 
fægger man tynde Stænger, faa lange form de kunne 

faaes, eg udbreder over den igjen mindre Obiſte, ſaa 

åt det Hele feer udb fom mange mag Ovadrater, Inden 

kort Tid trænge Horplanterne fig med bereg Spidſer 

igjennem diffe Aabninger, höorved deres Wert i Højden 

forøges, og de ſikkres for at falde om. 

Horren ruſtes, naar den er fuldkommen moden. 

Moy kjender dette paa ar Sienglierne begynde at blive 
gule, 
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gule, Bladene falde af og Froet bliver brunt. Naar 
Den er ruſtet, udforedes den enten ſtrax ganffe tynde paa 
orden med Toppen mod Sonden og bliver ſaaledes lige 

gende 2-3 Dages fil den er røv nok, eller og man opbin— 

Der den lafelig i fmaa Nege, ikke ſtörre end af man let 

med Haanden fan omfpænde dem, hoilke da fættes fam. 

men, til de ere førre, hvorpaa Kneblingen gaaer for ſig. 

Denne beſtaaer deri, aft man paa en dertil indrettet Træs 
Fam afriver Froehuſene, ſom falde paa et udbrede Lagen 
eller Dakken, og fiden tørres i Solen og aftærffes med 
Jette Plejle Det er vigtigt, at Hørreh véd Ruſtningen 

tillige ſorteres, at nemlig den, ſom ev af eens Længde 
og Fiinhed, adſtilles fra den kortere og grovere; denne 
liden Moſe vil fiden betale fig godt. Baandene, hfvors 

med Horren bindes, gjøres af Siv og kunne bruges i 
flere Aar. 

Naar man er færdig med Kneblingen, raadnes Hor⸗ 

ven, d. e. den nedſenkes i Vand. Henſigten er her den 

ſamme, fom er anført ved Hampen, nemlig, at gjøre 

den blødere og løsne Taverne, Man troer at opnaae det 
ſamme ved at udførede den paa en nyligen afflaaet Eng, 

hoor den er filfer for aft nedtrædes af Creature ” Naar 
den har lagt her i 3 til 4 Uger, og Barken ved Steng⸗ 
lens Gnidning falder let af, faa rides den ſammen, bine 

des i Bundter og fores hen paa et tørt Sted, Man 
Gil imidlertid have erfaret, at Horren bliver ftridere og 
giver mere Blaar, end naar den raadnes. Hvor det 
altſaa er mueligt, bov denne Operation ikke efterlades, 
Til Raadningen bruger man ſtilleſtagende Vand, ſom 
dog ikke maa være mudret, men klart og frit for Bande 
planter, Hoor man Har en Bak eller en Mae i Rærbes 

den, fan man fede Bandet derfra i en Grav, ſom man 

graver 3,Ulen brød, 2 Alen dyb og lang i Forbold til 
Mengs 
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Mangden, man vil raadne. - Graven maa ligge aaben 
for Solen og Vandet maa ſtage, indtil man feer, at der 
begynder at ſamles Inſekter deri. Efterat Hørren t 
Forvejen er forteret og bundet loſelig fammen i fore 
Bundter, fættes diſſe nu ned i Vandet paa Toppen og 

med Rodenden i Vejret. Oven paa dem lægges et Lag 
Siraa, ſom holdes faft ved ſammenbundne Stænger, 
og paa det Hele lægges igjen Steen, dog ſaaledes at Høre 

ren ikke trykkes ganſte ned mod Bunden. Horren ligger 

her almindelig i 12 ul 20 Dage efter Beſtaffenheden af 
Vejrliget. Naar Stenglen let knakker og Barfen gaaer 

let fra den traadige Deel, har den nok. Den tages da 

ud af Bandet. og udſattes pan en Plads., ſom har fore 

Græs, for at torres, paa ſamme Maade, fom ſteer med 
vaade Kornneg. 

Naar Horren ſtal brages, torres den forſt i Kuler 
pan Marfen, hvori man lægger brændende Ild og uds 
breder Hsrren derover paa Stænger eller paa en Hakke 

i Form af en Stige med indflettede Haſſelkjepper. Kors 
deelagtigſt var det, at have diſſe Kuler opmurede fom en 
Art af Obn. Der funde nemlig gjeres en Munr 2 Alen 
dyb under Jordfladen og 2 Alen over Jorden, 5 Alen 
lang og 5 til 6 Ovarteer bred, dog lidet ſmalere oben⸗ 

fil; da bar man ſikker paa, at Skjeverne, ſom tabes fra 

Horren ved dens Vending, maatte falde lige ned i Il⸗ 
den ;; og ikke fætte fig paa Giderne, hvor de. faa let au⸗ 
tæendes og igjen kunne ſtikke Iid i Herren. Et Mennes 

ſte maa beſtandig paſſe Ilden og have Vand tilrede, 

ſom flaaes derpaa, naar den vil lue ſor hojt, en ander 

vender Horren og en tredie leverer den til Brageren. 

Redſkabet, ſom i Danmark bruges til Bragningen, 
er befjendt nok. Det beſtager nemlig af tvende falſede 
Træer, hodraf det underfie er en faſt Blok, ſom ſtager 

paa 
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pan 4 Kodder, og det overſte bevegelig van denne ved et 
Led. Det virfer fom em eenarmet Vagtſtang, eller en 

Vagtſtang af anden Art. Der fræver en avet Haand, 
ha Horren efterg ofte vil ffjæres itn iſtedet for at blog 
Dens Bark ſtulde brydes. Gjelden er der gjort faa nøjø 
agtigt, af Darren ikke beſtadiges, ſelb naar Arbejderen 
er øvet. Det folger af en ſaadan Vagtſtangs Natur, 
at Kraften vil virfe ſterkeſt nermeſt ved Hotlepunktet; 

aitfaa vil der Stød, ſom Hørren faaer, være yderft for— 

ſtjelligt, efserfom den lægges nærmere eller længere borte 

fra dette Punkt. Egentligen Car Stodet, ſom Horren 
faner, være fvagt og langſomt, men Derimod bør den 

præſſes deſto mere; men dette far fun ſtee da, naar 

Horren bedandig lægges under den pderfte Ende af Lofte⸗ 
flangen paa Bragen. For at undgaag den Ulighed i Til— 

beredningen, ſom nødvendigen heraf. maa følge, har 
man en bedre mekaniſt Maſtine hertil. Dens Hoved: 
dele ere fre Balfer med Furer i, fom paſſe i hinanden. 

Diſſe 3 Valſer drejes omfring ved Delp af et Kronhjul 
og et Haandgreb. 

Naar Hørren er braget, ffjættes eller ſpingles den 
pan ſamme Maade, fom tilforn ved Hampen er anført, 
Men dette Redſtab kunde ogſaa modtage megen Forbes 
dring, Sfjættetræet burde ſtage faa ſikkert og faſt, af 
der ikke kunde vakle; Den deri indſtaarne Huk burde glats 
teg og afrundes mere, og Skietterne have en Forn af 
en Halveirfel eler en krum Sabel, iftedet for de nu bruse 
gelige lange Knive. Herved vilde Horren ikke lide ſaa— 

meget, og Arbejdet gaae hurtigere fra Haanden. 

Efter diſſe Tilberedninger ev Herren færdig til 
Salg. Men pderfi vigtigt for dens videre Forarbejdelſe 
er dens Asgling og Sortering. Hvor vigtig ogſaaga Res 

gjeringen har anſeet denne Deel af Oekonomien, viſer 
gors 
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Forordningen af 4 Anguft 1730. Grev Ludvig Re⸗ 
ventlov har gjort fig fortjene ved i ſit Linned Manufacs 

fur paa Trolleborg at drive denne Sag med Nidkjerhed— 
Ligefaa Hr, Conferenceraad Ryberg i Kieng. 

Man har nyligen opfunden en Maade at bringe 
Horren til en Kiinsed lig Silkens. Den rent heglede 
Hor bindes i hvidt ſtivt Linned i Form af en Mulle, oms 
bindes med Sejlgarn og henlægges i en fugtig Kjefder & 
14 Dage. Naar den Tid er forløben, aabnes Horren og 

lægges under Valſerne af en med Steen vel bethnget 
Rulle. Her rulles den paa fædvanlig Maade 5 til 6 
Gange. Derpaa fæmmes den med en fiin Mesfing Sam, 
og baade Ruluing og Tæmning gjentages tvende Ganges 
Naar de ſidſte Kamme ere meget fine, faner man en Her, 
fom ikke giver den chineſiſte Silfe noget efter. Arbeſjdet 

med Kamningen lætteg meget ved Maffiner, og en, ſom 

er hertil meget bigsem, har Buſchendorf nyligen op⸗ 
fundet. Den ev beffreven i Handels: og Induſtrietiden⸗ 
ben Mo. 76 for 1798, og en anden mere ſammenſat 
Maſkine, fom fan anvendes til ſamme Brug, er aftegs 

net i Journal fir Fabrik, Manufactur ꝛc. Juli 1793. 
Bed at beitſe Horren t Ludſalte og ſiden blege den, har 
man føgt at opnaae ſamme Heuſigt. 

Det ſom i Danmark fan indbringes ved en vel dre» 

ver Haravi, er berpdelfgr. Hr. Schroll har af 31 
Fender Land brfaaer med Hør, avlet og udbragt for Hør, 
Gvingelblaar og Horfrse den Sum: 3003 Rolr. 13 £. 
og derved, alle Omkoſtningerne fradragne, havt et Overs 

ſtud elfer reen Fordeel af 1186 Rdir, 1 Mk. 12 €. 
Folgeligen er af hver Tønde Land, geometriſt Maal, 

udbragt omtrent 97 Rdie. og i ven Gevinſt omtrent 
40 Rolr. 

Det 
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Det ſom i Henſeende til Vandets Beſtaffenhed, 
hoori der raadnes, er ſagt ved Hampen p. 269, gjelder 
ogſaa om Hsrren. Ligeſaa finder man videre Underrers 

ning om adſtilligt angagende Hørrens Cultur i de SÉrife 
Ser, der findes anførte. 

Horfroet indeholder en betydelig Mængde Sliim 
og Olie. Den flimede Deel figger iſer i Sfallene, ſom 
omgive Kjernen. Man uddrager denne Siiim ved af 
overgyde det hele Frøe med kogende Vand, og ſaaledes 
er den en ypperlig Glødgjørende og indviflende Medicis, 

fom bruges med god Virkning indvendig mod Urinffjæs 
ren, mod Steenſmerter, mod Troſke hos Børn, blandet 

med Rofenhonning. Udvendig blandet med Gurgelvand 
i Halsbetændelfe, ſom blødgjisrende Omjlag og Clyfteer. 

Til Omſlag benhtter man fig dog bedſt af de knuſede 
Froe ſelb, da Slien, fora de indehelde, her tillige kom⸗ 

tier til Nytte, 2 Lod Free giver med 12 Lod Vand et 
godt Omfiags man bruger 1 Lod Frøe med ligeſaa meget 
Band til Clyſterer. 

Olien er til indvortes Brug ubehagelig; derfore 
bruger man hellere andre udpreſſede Olter, ſaaſom Mans 
delolie 0. defi, Men (vor det ev nedvendigt af bruge 

Olie i nogen Ovantitet, er Mandelolien almindeligen 
for dor, og man griber de helſt til Linolien. Den ans 

befales ged Tarmenes Forvifiing, mod Blykolik, mod 
Gift ꝛc. Udvendig bruges den fil at indgntde paa Uns 

derlivet mod haardnakkede Forſtoppelſer. Ogſaa bruges 
den varm i Clyſterer mod Smerter af gylden Aare. 
Dyrlægerne er den ifær nyttig. Af 3 Pale indtil en Pot 

laxerer Heſten. Koen dehøver halvanden indtil 3 Potter, 
og unden 2 til 3 Spiſeſteer fulde, Naar Linolien er 

Ur 00334 
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ureen, renfer man den ved at fylde fjerdedeſen af en Flaſke 
med vel udvafter Sand og det obrige Rum med 3 Dele 

kogende Vand og en Deel Olie. Det hele omryftes ofte, 
og man flaaer faa tidt friſt Band derpaa, til dette forblis 

per klart ved Omryſtningen, da vil Olien være ganſte 
reen. 

Det er bekjendt, at de fede Olier, altſaa og Linolien, 

udpreſſes paa Meller, hvoraf vi have flere i det Schles⸗ 
vigſte og nogle omfring Kjøbenhavn. Paa de bedfie af 

diſſe Møller males eller knuſes Hørfrøer mellem haarde 

Steen af Marmor eller Granit; derpaa varmes det og 
udpreſſes, ved Hielp af Preſſekollen og Olieſtamperen. 
Paa andre er Behandlingen noget forſtjellig; men den 

udførligere Beffrivelfe heraf hører egentligen til Techno— 
logien, og forbigaaes derfore her. Det er vaſentligt, 
at man vælger Krøe, ſom hverken ér for frift efter for 
gammelt, da det i forſte Fald er vandigt, og i ſidſte lets 

teligen giver harf Olie. 

Til Ferniſſer foretrakkes Linolien for de fleſte andre 
fede Olier. Den lader fig godt bruge til Sæbe, til Olier 

farve, til QVogtryfferfværte 2. Til at brænde er den 
noget ringere end enten Bomolie, Roe- efler Hampolie. 
Efter nojagtigen anſtillede Forſog, brænder med en lige 
Vege og under ſamme Omſtæendigheder, en lige Mængde 
Linofie i $ Timer, Bomolie i 103 Time, Roeolie i 102 
Time, Hampolie i 11 Timer. 

Efterat Olien ev udpreffet, blive Skallerne og en 

Deel af Kjernen tilbage, hvilket ev befjendt under Naon 
af Liu⸗ eller Oliekager og tiener til Fade for Creature, 

ifær for Faar og Køer. Man bør affigevel med nogen 

Vaerſomhed fodre hermed, da de, givne i for ſtor Mænge 

de, gjerne efterlade en Slaphed i Maven og undertiden 

foraarfager en temmelig farlig Diarrhoe— 

åten 
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aden Art: Fleeraarig før (L. perenne L.) 

Artm. Bagerne og Spidſen paa Frochuſene but— 
tede. Bladene afbexlende, lancetdannede. 

D. Siberi Hør. 

Horer egentligen hjemme i Siberien. Dyrkes fjelden 
paa enkelte Steder i Europa. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Egenſt. og Brug. Denne Hør varer i 3-4 Aar, 
Og giver flere og lengere Stengler end den foregagende, 
hvorfore man ogfaa far fundet der værd at dyrke den” 
Den har alligevel 3 Fejl, ſom gjøre, at den maa ſtaae file 
bage for den altiindelige Hør. Dens Taver ere nemlig 

grove, den modnes ujebnt eler til forfjeltig Tid, og i 
de ſidſte Aar bliver den liden og lægger fig næften ned 
mob Jorden. De ſmaa Forſog, ſom ere anſtillede med 

Den i Danmark, Gave heller ikke ppmuntret fl dens Cul⸗ 

fur. Maaſtee ſtal man eugang lære em rigtigere Be— 
bandlingsmaade, hvorved ogſaa denne Plante fan blive 
nyttig for Menneſtene. 

Z3die Art: Afførende Hor (L. catharticum L.) 

Artm. Stenglen traaddannet. Bladene ag⸗-lan⸗ 
cetdannede, modſatte. Blomſterne i en tredeelt Top. 
Fl. Dan, Tab, 851. 

Ikke meget almindelig paa Kanten af Bakker og fugtige 

Cræsgange. F. Er. paa Bakkerne lige over for Brede, 

paa Bakkerne ud til Soen mellem Torbek og Strands 

møllen, paa Kanten af Fuurſsen paa Kaninholmen. 

Blomſtrer i Juni og Juli, bærer modent Frøe i Aus 

guft og September. 

åden Deel. C 6 Udfsrl. 
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Udforl. Beſtr. Roben aarig og trevlet. Steng—⸗ 

len opret, omtrent $ Fod høj, trind og glat, med Bloms 

ſterne i en tvedeelt Top paa Spidſen. Bladene mode 

fatte, heelrandede, friltlefe, næften blaaggrage. Kronſtil⸗ 

kene under Blomſtringen oprette, før Blomſtringen ned» 

fængende. Kronbladene hvide med gule Negle og dob— 

helt faa føre fon Bægerbladene.  Stifrerne ſammen— 

voxne ved Grunden med fmaa Tænder imellem. Froehn— 

ſet næften kugledannet, 10kamret og 10klappet. 

Anmarkn. Curtis har tegnet Planten i Fl, Lond, 

T. 151. Den fØal untertiden findes blot med 4 Stay 

naale og 4 Grifier, Hvilfet dog ikke er forekommet mig. 

Egenſk. og Brug. Smagen af denne liden Plante 
er bitter og lidet fammenfnerpende. Dens Saft giver 
med Jernvitriol en fort Farve. Et Ovintin endog af 
Den tørrede Plante ſtal, ſom Infuſion, foraarfage Aabning, 
felv efter de nyere Fagttagelfer af Coſte og Villemet. 
Man vil hage anvendt den med Nytte mod Forkjolelſes⸗ 

febre, Gigt ꝛc. Den er ogſaa befunden at være urindri⸗ 
vende. Hos et Faar, fom gaa den herbæerende Veteri—⸗ 
nærffole fif i 3 Dage en flor Haandfuld dagligen af den 
friſte Plante, foraarfagede den intet unaturligt Tilfælde, 

Heſten, Faaret og Geden æder den. 

ade Art: Liden Hør (L. Radiola L.) 

Artm. Stenglen tvedeelt. Bladene ægdannedes 
Blomſterne have fun 4 Stovnaale og fire Grifler. Fl. 
Dan. Tab, 178. 

D. Minde Arve. 

Ikke fjelden paa fandige Steder, ſom undertiden overs 

Ævlleg af Vand, 

Blom⸗ 
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Blomſtrer fra Juni til Auguſt. 

Udforl. Beſter. Roden aarig. Stenglen omtrent 

2 Tommer (føj, fiin traaddannet, ſterkt grenet. Bladene 

modſatte, ſammenvoxne ved Grunden. Blomſterne een⸗ 

lige, hvor Stenglen deler fig, i Spidſen 3 ſamlede. Bæs 

geret 4bladet, af lige Længde med den 4bladede Hvide 

Krone. Froehuſet aklappet, gfamret. 

Anmarkn. Roth adffiller denne Plante fra Slægten 

Sør, paa Grund af Antallet af dens Frugtdele. Han fæts 

ter den faaledes i den 4de Klaſſe under Navn af Radiola 
Linoides, 

Egenſt. og Brug. Ubekjendte. 

gode Slægt: Soeldug (Drofera). 

Glægtmærte: Bageret gkloftet, vedvarende, Kron⸗ 
bladene 5. Froehuſet 1kamret, 3 5flappet, 
aabner ſig i Spidſen. 

afte Art: Rundbladet Soeldug (D. rotundi- 
folia L.) 

Artm. Bladene runde, langſtilkede. Fl. Dan, 
Tab, 1028. :: 

D. Soeldug, Himmeldug med runde Blade, Iglegrées,. 

Kyll. | 

Almindelig i Tørvemofer og andre fugtige Steder. 

Blomſtrer i Juni og Sult, 

Udfør, Beſtr. Roden fleeraarig. Rodbladene 

ſtaae i en Kreds, ere heelrandede, Ejødfulde, paa Overfladen 

og pan Randen beflædre med røde ſtive Haar, ſom paa 

Spidſen have en Kjertel, der afſondrer en flæbrig Vadſke; 

Cs 2 paa 



404 Femhannede⸗ 

paa Underfladen ere Bladene glatte. Bladſtilkene have 
finere Haar uden Kjertler. Rodſtilken trind, omtrent 2 
Fod høj, oventil indbøjet, med faa Blomſter i en Klaſe. 

Kronbladene hvidee Froehuſet agdannet, bedakket 

med Kronen ſom med en Hætte, og aabner fig fra Svids 

fon til Midten i 3-4 eller 5 Klapper. Froene æg; (ans 

cetdannede, aſtegrage. 9 

Egenſk. og Brug. Ved af underſsge Bladene af 
denne Plante bil man ofte finde nogle af dem fammens 

zullede, andre iffe 3 Aarſagen hertil er en Pirring, ſom 
af et eller andet Juſekt forgarſages paa Bladene; i de 

ſammenrullede finder man derfor gjerne et ſaadant døds 

Inſekt. Man overbevifer fig herom ved i en klar Som: 
merdag at fælge et Infekt paa et Blad af Soeldugen; i 
Begyndelſen vil Inſektet ſoge af undfige, men hindres 
af.den flæbrige BVodſte, four afſondres i de fmaa Kjert⸗ 

ler; jo mere det nu beſtreber fig for at undflhye, jo mere 
pirres Bladet, høorved Haarene forſt rumme fig, og Bias 
Det fiden ruller fig ſammen fra Spidſen nedad; under⸗ 
tiden finder man og, at Infeftet doer før Bladet bar rul⸗ 
let fig fammen omfring det, ſom rimeligen kunde foraar— 
fages af den ſtarpe Bædffe, der maaſtee paa diſſe Smaas 
Dyr virfer ſom Gift. Jo flarere og varmere Dagen er, 
deſto ſtorre ere de Draaber, ſom man finder fængende pag 

Kjertlernes Spidſe. 

Den hele Plante er forreſten ſammenſnerpende, 
ſtarp, bidende og zior Anden rod. Lagerne have 
brugt den i ældre Tider mod Sfjørdug, Svindſot ꝛc., 
hvorimod de nyere. have ſikkrere Midler. Fruentim— 
merne vide pan nogle Steder at blande den med Melk 
for dermed at borttage Fregner; ublandet bruges den é 
Norge mod Ringorme, Vorter og Liatorne. Andre foge 

Planten under lukt Laag og vaſte med denne Afkegning 
ſpage 
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ſoage Bijne. Paa Melken ſtal den ellers have ſamme 
Virkning, ſom forhen ce melder ved almindelig Vibefidt. 

IJ Sverige forbedrer man den Melk, fom er fordærvet 
ved det at Køerne have ædt Quag Rorhat (Boletus bo- 

vinus), ved at fie den over Bladene heraf, 

Efter Ole Borks Beretning ſtulde den være ſkade⸗ 
lig for Zaar og paafsre dem Hofte og Svindſot; og efter 
en Indberetning fra Findse Praſtegjeld i Chriſtiansſands 
Stift troer man endnu, at en Vandſot, ſom der i Aaret 

1794 bortrev meget Horngvæg og mange Faar, ſtylder 
denne Mante fin forſte Aarſag. Nu fan der vel ikke 

nægted, at den fom en bidende Vandplaͤnte ingenſinde 

fan være fund for diffe Dyr, men et gammelt Faar, 
fom i 3 Uger daglig fif en Haandfuld af Planten, yttres 

de dog derefter intet Sygdomstilfalde, og et andet Zaar; 
hvorpaa Forſoget blev igjentaget, bled ved fuldkommen 
Sundhed i flere Aar. 

2den Art: Langbladet Soeldug (D. longi- 
folia L.) 

Artm. Bladene omvendt æg» lancetdannebe, og 

tabe fig i en lang Bladſtilk. Fl, Dan, Tab, 1093. 

D. 

Almindelig paa ſamme Steder ſom den forrige. 

Blomſtrer i Juni og Sult. 

Anmarkn. Den adffilles letteligen fra den foregaagende 

ved fine omvendt-lancetdannede Blade, fom ere omtrent 4 

Gange længere end brede; i øvrigt ev den hin aldeles lig, 

men er dog en virfelig Art, ſom ved Dyrkning fler ikke 

forandres. Gærtner har tegnet Frøet Tab. 61. 

Egen. og Brug. Dens Egenffaber ere aldeles 
overeensſtemmende med den foregagendes. 
vii Ce z De 
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De kunne begge dyrkes, naar man mæ bem tager 
en Deel af Kær Haetteles (Sphagnum paluftre), hvor⸗ 
imellem de afmindeligen vore, ſom fættes i et Kar fyldt 

med Vand, der maa fornyes et War Gange om Ugen. 
Saaledes funne de haves i Varelſerne, og man fan da 
bequemmeligen anſtille Forſeg med Bladenes Irritabilitet. 

Sjette Orden. 
Mangehunnede (Polygynia). 

gide Slægt: Muſehale (Myofurus). 

Slagtmarke: Bageret 5bladet, henfaldende, hvert 
Blad er omtrent paa dets Midte heftet faſt til 
Rodſtilken (den Deel nemlig, ſom udgjør Blom⸗ 
ſterbunden), og ender ſig derfor nedentil med 
en liden les Flig. Kronbladene 5, ligne Stov⸗ 
naalene og fidde afverlende med diffe. Blom⸗ 
fterbunden forlænges efter Afblomſtringen. 

afte Art: Biden Muſehale (M. minimus L.) 
Artm. Bladene ligebrede, buttede. Fl, Dan, Tab, 

406. 

D. Muſerumpe, Muſehale. 

Voxer ikke almindelig paa Falleder og ſoelbare Hoje, 

imellem Steengjerder ꝛc. Paa Nørre Fælled, paa et Gjer—⸗ 

de ved Fuglevads Mølle, i Buddinge o. fi. St. 

Blomſtrer i April og Maj. 

Udfør. Beſtr. Roden er Hvid, Kintrevlet, Bla⸗ 

dene glatte og fladtrykte. Rodſtilhken trind, glat og 

eenblomſtret, af 2 Ovarters Længde. Stengelbladene 

fine, bleggule og falde fnave afs Kronbladene falder 

jeg 
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jſeg de fman Legemer, form ligne Stovnaalene og ſidde afvegr 

fende med diſſe; de figne, sm man vil, en omvendt Spade, 

Stovknoppene fandt jeg ofteſt af være 5; andre vil 

have fundet 7 og flere. Frugtborene mange, have 

enten intet eller dog et næften ukjendeligt Griffel. Frøene 

fidde paa den ar: eller kegledannede Blomſterbund. 

Anmarkn. De ſvenſte Plantekyndige ere næften alle, 

undtagen Rettzius, enige i at henføre denne Plante til 

Klaſſen: Mangehannede. Lilieblad Gar i fin ſvenſte Flora 

ført den herhid fom en Slægt for fig. Afzelius har i fin 

Diſertats fat den under Ranunklerne, og Thunberg fagde 

mig, at den ogſaa efter hans Mening burde ſtaae dere 

Med ingen af denne Slægt har den dog nogen Lighed, det 

maatte da være med R. falearia, ſom kanſtee heller ikke burde 

høre til Ranunklerne. Seg fulde næften troe, at man ved 

at tælle Støvnaalene, ofte har ladet fig forlede til at tælle 

Kronbladene med hertil. Ved at underføge den nøje vil 

man imidlertid letteligen finde Forſtjellen, og da ogfaa fjele 

den tælle fiere end 5 til 6 Stovnaale. Seg feer ſaaledes 

ingen Grund, hvorfore den flod bedre i en anden Klaſſe 

end (er. Curtis har en god Figur heraf i Fl, Lond, No, 
43 ellev Tab, 251. Gartner en Figur af Frøet T. 744 

Egen. og Brug. Denne fiden Plante har ingen 
fugt og fun den almindelige Urteſmäg. Hidindtil es 
dens Nytte ubefjendt. 

Ec 4 Sjette 
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Sjette Klaffe 
Sexhannede (Hexandria). 

Forſte Orden. 

Eenhunnede (Monogynia). 

2) Blomſterne forſynede med Holſter. 

aſte Slægt: Gjæf (Galanthus). 

Slagtmarke: Kronen overfædig, 6bladet; de 3 ins 

derfte Kronblade fortere og udſkaarne i Spids 
ſen. 

Udſeende: En liden Øjen Plante med en løgagtig Rod, 

og enlige, hvide, klokkedannede Blomſter paa Spidſen 

af en Rodſtilk. 

2den Slægt: Narſiſſe (Narciſſus). 

Slagtmarke: Kronen overſedig, 6bladet. Kronbla⸗ 
dene ligedannede. J Midten af Kronen et 
Ibladet, hjul: eller klokkedannet Honninggjem⸗ 
me, ſom ſkjuler Stovnaalene. 

Udfeende: Svibelplanter med ſmalle udeelte Blade og 3 

fore Blomſter paa Spidſen af en Rodſtilk. 

3die Slægt: Løg (Allium). 

Slagtmarke: Kronen underfædig, obladet. Blom⸗ 
ſterne mange i hvert Hylſter, og danne en en⸗ 
felt tet Skjerm. 

Udſeende: Roden et eller flere hindede Løg. Bladene fafts 

fulde, flade eller hule. Blomſterne fidde mange fame 

lede paa Spidſen af en Stengel eller Robſtilk. 

XR) Krus 
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8) Kronerne underſedige, uden Bager og Holſter. 

ave Slægt: Keſſerkrone (Fritillaria). 

Slægtmærfe: Kronen 6bladet, klokkedannet; ved 

Grunden af hvert Kronblad findes en dyd Hus 
le, ſom ev et Honninggjemme, Stoongaaleune 
af lige fængde med Kronen. 

Udſeende: En flor Pragtplante med nedhængende Kroner og 

en Dufe af Blade paa Spidfen af Stenglen. 

ste Slægt: Lilie (Lilium), 

Slægtmærfe: Kronen 6bladet, klokkedannet, Griflet 
næften dobbelt faa langt ſom Stovnaalene. 
Froehuſets Klapper forenede ved et æt af 

Haar. 

Udſeende: Ziirplanter, Hvis Rødder ere Frallede Løg eller 

Svibler. Stenglen har udeelte tykke Blade og Bloms 

ſterne paa Spidſen. 

6te Slægt: Tulipan (Tulipa). 
Clægtmærfe: Kronen Gbladet, klokkedannet, uden 

. Honninggjemme. Griflet mangler, 

Udſeende: Ziirplanter, hvis Rod er et tæt Løg. Bladene 

udfpringe fra. Roden og Blomſterne fidde paa Spidſen 

af en Rodſtilk. 

yde Slægt; Fuglemelk (Ornithogalum). 

Slagtmarke: Kronen 6bladet, vedblivende, fra Mid⸗ 

ten af udſtaaende. Stifterne afverlende bre— 

dere ved Grunden, Frochuſet zkamret. 

Cc5— Udſeen— 
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Udſeende: Roden et tet Lng, Rodblabene ſmalle. Blom⸗ 

ſterne danne paa Spidſen af Rodſtilken en Koſt eller en 

Klaſe. 

gde Slægt: Beenbræk (Anthericum). 

Slegtmorke: Kronen 6bladet, heelt — Froe⸗ 
huſet ægdannet. 

Udſeende: Ziirplanter med knudrede og trevlede Rodder. 
Blaͤdene, ſom udſpringe fra Roden, ere rendede eller 

ſperddannede. Blomſterne, hvide eller gule, ſidde paa 

Spidſen af en Rodſtilk, enten uden Orden i Grene eller 

i Klaſer. 

gde Slægt: Aſparges (Aſparagus). 

Slægtmærfe: Med tveboe Blomſter. Kronen öbladet, 
klokkedannet; de 3 inderſte Kronblade tilbage⸗ 
bojede med Spidſen. Barret kugledannet, zkam⸗ 

ret med 2 Froe i hvert, 

Udſeende: En meget fiingrenet Plante med traaddannede 

Rødder, borſtedannede Blade, og ſmaa Blomſter å 

Bladaxlerne. 

rode Slægt: Conval (Convallaria). 

Slagtmerke: Kronen Gfløftet, kugledannet eller ror— 
dannet. —— den ſidſte Art 4kloftet, og 
Stovnaalene 4). Barrret plættet, før det mods 
nes, Zkamret og indeflutter flere Frøe, 

Udſeende: Større og mindre Planter med knudrede, vands 

vette eller Érnbende Rodder. Bladene udeelte. Blome 

ſterne i Klaſer eller eenlige i Bladaxlerne. 

1IIte 
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rite Slægt: Hyacint (Hyacinthus). 

Slagtmarke: Kronen klokkedannet, 6kloftet. ligene 
tilbagebojede. 

Udſeende: Fremmede Svibelverter med Blomſterne paa 

Spidſen af en Rodſtilk. 

***) Fuldkomne Blomſter med Bager og Krone 

uden Hylſter. 

rate Slægt: Berberiſſe (Berberis). 

Slægtmærte: . Bægeret 6bladet. Kronbladene 6, 
hvert forfynet med 2 Kjertler ved Neglen. 

Griflet mangler, Bærret med 2 Frøe, 

Udſeende: En Buſk med Pigge, afverlente Blade, Bloms 

fterne i Klafer og røde Bær. 

***5*) Ufuldkomne Blomſter. 

13de Slægt: Kalmus (Acorus). 

Slagtmæerke: Blomſterne fidde tæt ſamlede paa en 
trind Hylſterpille, ſom udfpringer fra Randen 
af Bladet. Kronen 6bladet, uden Bager. 

Griflet mangler, Froehuſet Zkamret. 

Udſeende: En for grasartet Vandplante, med en vandret 

og leddet Rod. 

14de Slægt: Siv (Juncus). 

Slagtmarke: Bægeret hos de flefte 2bladet. Kro⸗ 
nen 6bladet. Froehuſet ægdannet eller tres 
hjørnet, 1kamret med 1 til 3 Froe eller zZkam⸗ 

tet med mange Froe. 

Udſeen⸗ 
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Udſeende: Halvores, meeſt paa vaade Steder. Steng⸗ 

len er et. Straa. Bladene ligne Graſſets, og eve ofte 

ſyldannede. 

15de Glægt: Vandkryb (Peplis). 

Slagtmerke: Bageret klokkedannet, 12tandet. Kro⸗ 
nen 6bladet, heftet til Begeret; undertiden 
mangler den. Froehuſet overfædigt, 2famret, 

Udſeende: En liden Sumpplante med krybende Rød, nede 

liggende Stengel, modſatte Blade, og filfløfe Blome 

fler i Bladaxlerne. 

Anden Orden 
Tohunnede (Digynia). 

Bidende Skedekuce og pilebladet Skedeknae, 
ſom ffulde høre herunder, findes i ottende Klaſſe es 
tredie Orden. 

Tredie Orden. 
Trehunnede (Trigynia). 

16de Glægt: Sfræppe (Rumex). 

Gleaegtmerke: Bogeret zbladet. Kronbladene 3, ved⸗ 

blivende. Froet 17, tvrefladet. 

Udſeende: Planter med udeelte, afverlende, ſtilkede Blade, 

og Blomſterne i Klaſer. 

17de 
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færde Glægt: Scheuchzere (Scheuchzeria). 
Glægtmærfe: Bageret 6deelt. Kronen og Grif—⸗ 

(erne mangle, Froehnſene 3 til 6, opblæfte, 
Tkamrede. 

Udſeende: En grésartet Moſeplante, med krybende og led⸗ 

det Rod. Blomſterne i en axlig Klaſe paa Spidſen 

af Straaet. 

sagde Slægt: Helonie (Helonias). 

Slagtwmarke: Gægéret mangler. Kronen bladets 
Froehuſet 3famret, 

Udſeende: En liden Plante med ſmalle Blade ved Koden 

og Blomſterne i en Klafe pan Spidfen af Stenglen. 

19de Slægt: Trehage (Triglochin). 

Slagtmerke: Bægeret mangler, Kronen 6bladet 3 
Bladene udgjøre en dobbelt Rad, hvoraf de 3 
yderſte flørft, "de inderfte tyndere og mindre, 

Griflerne mangle, Årene fjedrede, Froehu⸗ 
ſet aabner fig ved Grunden. 

Udſeende: Moſe- eller Vandplanter med traaddannede Sods 

blade, og Blomſterne i et Ax paa Spidſen af en Rod⸗ 

ſtilk. 

2ode Slægt: Tidlos (Colchicum). 

Clægtmærte : Kronen Gdeelt, med et meget langt Ror, 

fom gaaer lige til Roden. Froehuſene 3, ſam⸗ 
menvorne til et trelappet, opblæft Froehuus, 

ſom indeſſutter mange Frøe, 

Udſeen⸗ 
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Udſeende: En Svibelvere, ſom giver Blomſter paa een Tid 

og Blade paa en anden Tid af Aaret. 

Flerde Orden. 

Mangehunnede (Polygynia) 

2ide Slægt: Skeeblad (Alisma). 

Clægtmærfe: Bageret 3bladet. Kronen g3blader. 
Freehuſene mange, læderagtige, fladtrykte, 
ifamrede, Froene mange. an 

Udſeende: Vandplanter med trevlede Rødder og udeelte 
Glade, fom komme fra Roden. 

Sjette 
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Sjette Klaſſe. 
Gerhannede (Hexandria). 

Forſte Orden. 

Eenhunnede (Monogynia), 

iſte Slægt: Gjæf (Galanthus). 

Slagtmerke: Bageret er et Hylſter af tvende, med 
Den indvendige hindede Rand, ſammenvoxne 
Blade, Kronen vverfædig, bladet, hvoraf 

de 3 inderſte ere mindre, oventil udffaarne og 
udgjøre et Honninggjemme. 

afte Art: Vinter Gjak (G. nivalis £,) 

D. Vintergjæk, Sneeklokke, Februari Lilier. 

Voexer vild i Tyſtland, Engelland 2c. ved Foden af Bjer⸗ 

gene. Hos os er den almindelig i Haver. A 

Blomſtrer i Februari, Marts, Avril, ſaaſnart Sneen 

gaaer bort. 

Udførl, Beſtr. Roden logartet, giver 253 ligebrede 

og kjoldannede Blade, af lige Længde med Rodſtihken. 

Deune er lidet fladtrykt, fvagt furer og berer paa fin Spidſe 

Hylſteret, hvoraf. udfpringer en Kronſtilk med et nedhen⸗ 

gende Blomſter. De 3 yderfte Kronblade ere udhulede 

(concave), hvide og ftørre end de 3 indvendige, ſom nedentil 

ere grønftribede øg have udvendig under Spidfen en grøn Plet, 

Stevknoppene ere 4akantet pyramidalffe, gule og ende fig 

med en Borſte. Frugtboren længere end hine og efters 

lader et aflang s fugledannet og tokamret Froehuus. 

Anmarkn. 
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— Jacqvin har en Tegning ul Planten i 
Fl. Auftr, Tab. 213. 

Egen. og Brug. Denne fmutfe * er vore 
Havers førfte Prodelfe om Vaaren. Naar Sneen flyer 
for Solens varmere Straaler, flader den. hift og her de 

ellers nogne Blomſterbede, forinfer Menneſtets Oje og 
falder den flittige Bie til fine rige Honninggjemmer. 

Dens legartede Mov ſtjuler en ffarp og brændende, 
Gaft, fom gior et uübehageligt Indtryk paa Tungen 3 
ſamme Egenſtab beſidde Stilken og Bladene, ffiandt i 
fvagere Grad; men Blomſterne have en meget fød Luger. 
& Bieehaver vilde det iſar være Nyttigt; at — den 

i nogen Mængde. 

2den Slægt: Narſiſſe (Narciſſus). 

Slagtmæerke: Begeret ér et eenbladet aflangt Hylfter, 
Kronen overſcedig, 6bladet, alle Bladene lige⸗ 
dannede. Inden i Kronen er et eenbladet, 
bjul⸗ eller klokkedannet Honningajemme, ſom 

ſkjuler Støvnaalene, hvorved Planterne faae 
Udſeende af at have 2 Kroner. Froehuſet ægs 

dannet med 6 Furer og mange Froe. 

iſte Art: Pintſe Narſiſſe (N. poeticus L.) 

rem. Hvert Hylſter har fun eet Blomſter. Dets 

Honninggjemme er fort (omtrent Fjerdeparten ſaa langt 
fom Kronen) og Gar en rød rundtakket Rand, 

D. Pintſe Lilie. 

Hører hiemme i Schweits, Tyſkland, Italien.· Opels 

ſtes hos os meget almindeligen i Laver: sk 

Blomſtrer i Begyndelſen af Maj. 
| Udfsrl. 
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Udfsrl. Beſtr Roden er et Løg. Bladene t Fod 
lange, $ Tomme brede, Rodſtilken 1 Fod lang, opret, 

tveegget, 1blomſtret. Hylſteret flutter ikke tær om Stil— 

ken. Kronbladene ſneehvide, 4 Gange længere end 

Honninggjemmet, fom Gar en rod Kant vundet om. 

Anmarkn. Rnipbof har afbilder Planten Cent. 7. 

N, 62. Curtis i botanical Magazin 193. Denne For⸗ 

fattev anſeer N. poeticus L, for at beftaae af 3 Arter, ſom 

han falder N. anguſtifolius, majalis og biflorus. Den forſte 

og ſidſte af diſſe ere ogſaa almindelige hos os. Jeg lader den 

forſte beholde det linneiſte Navn. 

Egenſt. og Brug. Denne ſodtduftende Plante 
fremfommer i Haverne, naar Paaſte Narſiſſen begynder 
at gane af Klor. For Synet og Lugten anbefaler den 
fig lige meget, men Loget har en ——— Smag og foraar⸗ 
ſager Brakning. 

2den Art: Toblomſtret Narſiſſe (N. biflo- 
rus Curt.) 

Artm. Hoylſteret 2blomſtret. Honningjemmet 
meget fort, gunlt, eensfarvet overalt. 

D. Pintſe Lilie. 

Voxer mellem den forrige i Haver. 

Blomſtrer i Midten eller i Slutningen af Maj, begyn⸗ 

der omtrent, naar den foregaaende har afblomſtret. 

; Anmarkn. Den adffiller fig fra den forrige, foruden 

Deng fildigere Blomſtertid, ifær ved Antallet af Blomſter i 

hvert Hylſter, ſom almindelig er 213. Kronbladene ere 

guullighvide, og Honninggjemmet aldeles guult uden nogen 

rød Rand. Saaſnart Rodſtilken er kommet frem, blive 

Blomſterne ſtrax nedhængende. Hylſteret flutter overmande 

2den Deel, D d tæt 



418 Sexhannede. 

tæt omkring Kronſtilkene. Curtis har tegnet Planteni 
hotanical Magazin Tab. 197. 

Egen. og Brug. Den tjener til Prydelſe og 
udbreder fillige en behagelig Lugt. Lægger man Bind 

paa at have baade denne og den forrige Art, vil man 
ſaameget længere beholde fin Narſiſſe Flor, da dennes 
Blomſter forſt udſpringe, naar den forrige næften har afs 
blomſtret. | 

adie Art: Paaffe Nar fiffe (N. Pfeudo-Narciflus L.) 

Artm. Hylſteret 1blomſtret⸗ Honninggjemmes 
klokkedannet, af lige Længde med Kronen. 

D. Paaſte Lilie. 

Voxer i Lundene i Engeland, Frankrige, Spanien og 

Italien. Hos os fremelſtkes den i Haver, og voxer ſom vild 

pan Volden ved Batteriet Ovintus. 

Blomſtrer i Slutningen af Marts og i April. 

Undfsrl. Beſkr. Løget og Rodſtilken form hos førs 

fie Art. Bladene lysgrønse. Kronen guul. De3 

yderfte Kronblade længere og ſmalſere; de ovrige bredere 

pg kortere. Honninggjemmet meget ſtort, af lige 

Længde med Kronen, men af en morkere guul Farve. 

Anmarkn. $ Dodonæt Pemptades findes en Tegning 

heraf P. 227. . Den Figur nemlig, ſom ſtaaer paa højre 

Haand. Man finder den. famme Figur i Simon Paulis 

Fl], Dan, 1 Par: No. 6. Begge ere ikke nøjagtig tegnede. 

Egen. og Brug. Den afløfer Vinter Gjakken i 
fore Haver. Dens Lugt er ſpag, men behagelig. Lo— 

get befidder eu afførende Egenſtab, og 2 Drakmer deraf 
foraar ſager Brakning. | 

! 

Ade 
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ane Art: Stor Narſiſſe (N. major Curt.) 

Artm Bladene noget ſnoede. Hylſteret iblomſtret. 

Honninggjemmet klokkedannet, udſtagende, kruſet i Kan⸗ 

ten, af lige Længde med Kronen.” 

Vorer i Spanien. Dyrkes hos og imellem den forrige. 
Blomſtrer i April. 

Anmarkn. Den ligner den forrige ſaameget, at de til⸗ 

forn have været anfecte for eet. Men denne ſidſte Art er & 

Det Hele ftørre;. Bladene mere ſnoede og mere bfaagraae » 

Honninggjemmet meget ftørre, og Kronbladene mere ude 

ftaaende, Den ligner N, bicolor L, men ffiller fig ders 
fra ved fin gule Krone. Det fan neppe være rigtigt, at 

Wildenow i Sp: pl. henfører venne Plante under N. bico= 

lor; og det er aldeles urigtigt, at den hav hvide Kronblade, 
hviket man efter den der tilføjede Anmarkniug fulde troe. 

Curtis har tegnet vor Plante å botanical Magazin. T, 

—£ 1. . Denne Tegning har Wildenow neppe ſeet. 

Egenſk. og rug. De famme fom forriges. 

ste Art: Tazet Narfiffe (N. Tazetta L.) 

Artm. Blomſterne mange i hoert Hylſter. Kroge 
bladene afverlende bredere. Honninggjemmet klokkedan⸗ 
met, foldet, afſtumpet, 3 Gange kortete end vende 
Bladene flade, 

5); Tazette. 

Voxer ved Soekyſterne i Spanien, Portugal, og paa 

Herne i Arkipelagus. Dyrkes' hos os i Haver og i Potte. 

Blomſtrer i Februari og Marts. | 

D d 2 Ehenſt. 
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Egenſk. og Brug. Tazetten er bekjendt nok og 
Kehøver ingen videre Beffrivelfe før ar kiendes. Dens 
ſtjonue Lugt og ſmukke Udfeende har forſtaffet den Plads 
blandt de Planter, ſom opelſtes til Ziir i Varelſer. 

For at dyrfe den i Haver vælger man en fandblans 

Det Leerjord, ſom vel giennemarbejdes og forfynes med 
et Par Tommer gammel Gjødning. Sviblerne lægges 
Da i September, i en Aſſtand fra hinanden af 4 Tommer 
og 3 fil 4 Tommer under Jorden. Om Somineren be; 
heve de fun at renfeg for Ukeud, men naar de have afs 
blomſtret og Bladene ere visnede, bortfEjeres diffe. Hver 
andet eller tredie Aar omplantes Sviblerne; de unge 
tages da bort og omplantes for fig. 

Man far over hundrede Afarter, ſom meeſt adſtille 
" fig ved Blomſtrets Farve, Storrelſe og ved Mængden 

af dem i hoert Hylſter. For ar ffaffe fig nye Afarter 
opelſter man dem af Froe. 

Gte Art: Jonqvile Rarfiffe (N. Jonquilla L.)- 

Artm. Blomſterne mange i hvert Hylſter. Hon—⸗ 
ninggjemmet klokkedannet, kort. Bladene ſyldannede. 

D. Jonquille. 

Horer hjemme i Spanien, Frankrige, pan Suadar 
loupa 20. 

Blomſtrer i April. 

Anmaerkn. J Curtis botanical Magazin findes en 

Tegning heraf Tab, 15. 

Egenf. og Brug. Jonqpillen udmarker fig ved 
en meget ſtaerk og behagelig Lugt, hvilken dog emfindtlige 
Menneſter fjelden funne taale, SJ faraa Sovefamre fan 
dens ſterke Udduftning let have farlige Følger. 

De 
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Den fræver en ſandblandet Leerjord, ſom ikke ev for 
haard. Sviblerne lagges om Efteraaret, og optages é 

det mindſte hvert tredie Aar, De blomſtre bedſt i andet 
Aar. Jo oftere de omlagges og komme i friſt Jord, 
deſto ſtjonnere blive de. De udarte i Henſeende til 
Storrelſen og Farven af deres Blomſter; nogle ere mine 

bre fyldte. Den udførligere Cultur af diſſe og lignende 
Ziirplanter maa man føge i Havebøgerne, 

3die Slægt: Løg (Allium), 

Slaugtmarke: Blomſterne mange i hvert Hylſter, og 
danne en enfelt tæt Skjerm eller et Hoved. 
Kronen underfædig, 6bladet, udſtaaende. 

ifte Art: Porre Log (A. Porrum L.) 

Urim. Stenglen hur flade Blade og bærer Bloms 
ſterne i et rundt Hoped. Stovnaalene afoerlende s 3Elafs 
tede. Løget beſtaaer af hvide Huder, fom ere Bladenes . 
nederſte Deel. 

D. Porre, Porrelog, Perlelog. 

Voxer vild i Schweits. Dyrkes almindeligen hos og 

i Haver. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udfsrl. Beſtr. Roden er et fleeragaarigt Løg, ſom er 

neeſten trindt, fun lidet tykkere nedentil og Der forſynet med 

mange tykke og hvide Rodtrevler; det dannes af Bladenes 

nederſte Deel, ſom der bliver fyffere og hvid. Bladene 

flade, omtrent 1 Fod lange og næften 1 Tomme brede, tykke, 

læderagtige paa Kanterne befatte med ſmaa Kjertler, der fee 

ud fem Tender. Stenglen 2-3 Fod høj. Blome 

firerne mange ſamlede i et rundt Hoved paa Spidſen. 

DD 3 Hyl⸗ 
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Hylſteret ibladet, i Begyndelſen kegledannet med en fang 

Spidſe, falder ſaart aff. Kronbladene redlighvide md | 

en gronlig Kjsl, fom er rue, Støvnaalenes Stifter 
afvexlende-bredere, de 3 bredefte ende fig med 2 fine Haar, 

et paa hver Side af Spidfen, og et tykkere i Midten, hvor⸗ I 

paa Stovknoppen fidder. 

Anmarkn. J Blackwells Herball. T, 437 findes en 
Tegning heraf. Af denne Løg dyrkes tvende Afarter, nem⸗ 

lig ſaakaldet Sommer og Vinter Porre. Sommer Porre 

Lsgen kjendes derpaa, at Bladene gaae længere sp før de 

aabne fig, hvorved der altſaa bliver en Art Stengel neden⸗ 

for dem. Vinter Porre Løgen ſpreder ſtrax ſine Blade over 

Jorden. Den forſte er kſelen og bærer ikke modent Frse 

hos og; man har endog forføgt at bringe ben dertil, ved af 

plante den i en Pferſken Kaffe, men forgjeves; den ſidſte er 

Derimod. haard og giver gode Frøer. Skulde Culturen have 

bevirket en. ſaadan Forandring? det ſynes utroligt. Snarere 

ſtulde man anſee dem for virkelige Arter, ſom endnu ikke ere 

nøje nok underſsgte. 

Egenſk. og Brug. Smagen af denne Løgart er 
Behagelig ſtarv, forener med nogen Søbdbed. . Dens 
Beng ſom Suppeurt er bekſendt nok, og det ev ifær stil 

Dette Brug af den dyrkes. 

Man udfaacr Årser faa tidlig ſom Vejrliget tillasg 

Der. det, i en god Muldjord, fom ligger aaben for So⸗ 
len. Efter 2 til 3 Uger gaaer det op. vor man har 
SMinbænfe, fan man udſaage noget Xrøe paa diffe i Fer 
bruari eller Maris; hoilket da giver mdligere og fiorse 
Planter. 

De udplantes, naar de have Tykkelſen af en Penn⸗⸗ 

poſe, i vel lilberedie Bede og t Rader. fanledes, at de 
overe 



Sexhannede. 429 

overalt have & til g Tommer imellem fig. Man plejen 
at boreffjære den halve Deel af Rodtrevlerne og Bladene, 
og da færte dem faa dybt i Jorden, fom de før have 

ſtaget. Det er nødvendigt at vande dem, ifær i Begyne 
delſen. Naar de have beghndt at ſtyde i Vext, dynger 
man lidet Jord omkring dem, og holder dem rene for 

Ukrud. Bil man undgage at omplante dem, ſaaes de 

fyndere, og de, ſom ſtage for tat, borttages. 

Af Vinter Porren optager man i Cfteraaret For" 
raad for Vinteren, de sørige kunne ſtage ubeffadigede til 
Brug om Vaaren. De optagne bindes i Bundter og 
Dphænges i nogle Dage med Bladene ned ad. Derpaa 
ſtudſes Rodtrevler og Blade; og de indſlages i tørt Sand 
den Kjelder tæt paa hinanden. Da Sommer Porren 
har en heel Deel mere ſpiſeligt end Vinter P., faa opø 

fager man ogfaa af den til Vinterbrug, og behandler 

den paa ſamme Maade fom Vinter Porren. Den 

holder. fig i det mindfe til Januar. Det fom bliver 
fiaaende ude af Sommer P., doer bore, 

Kor at erholde Froe udvælger man af de overvin⸗ 
træde Planter, og giser dem en Plads ved er Plankevark 
eller en Muur, fom ligger mod Solen. De fættes i en 

Fods Afſtand fra hinanden, ſthde da ſnart en Froeſten— 
gel, fom i Efteraaret tilligemed Froehovederne afffjæres; 
ophænges til Terring, og naar Frøer er vel torret, ude 
tarſtes det, fældes og droftes. 

De ſaakaldte Perlelog ere iffe andet end Gideffud 
af Vinterporren. Diſſe afdefer man om Foraaret, udplan⸗ 
fer dem en halv Fod vidt fra hinanden, faa dybt ſom be 
ere hvide, og afſtjerer de Hovedet paa Stenglerne, for 
de flyde i Frse. Nu dannes der ved Roden ſmaa runde 
Løg, hvilfe man i Auguſt eller September igjen fan uda 
masse; og næffe Aar pil man da ged St. Hansdags Tis 

Dd4 deg 
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der ved hver Plante finde flere hvide glindſende Log, ſom 
have en behagelig Smag og agtes hjsjere end Porren. 

Til Brug i Lægevidenffaben have nogle af de føle 
gende Arter Fortrin for denne. Den har viiſt fig virke 
fomft mod Blareſteen. 

2den Art: Rund Log (A. rotundum Z.,) 

Artm. Stenglen Hav flade Blade, og bærer Blom⸗ 
ſterne i en kugledannet Sktjerm. Stovnaalene afvers 
lende-3kloftede. Blomſterne paa Siderne nikkende. Fl. 
Dan. Tab. 

D. Bjerg Hvidelsg med runde Hoveder. Kyll. 

Voxer efter Kylling paa Løgehøjen omkring Ribe. 

Blomſtrer i . | 

Anmarkn. Jeg anfører denne Plante efter Kyllings 

Synonym, hvilket Zaller i fin Bog: De Allii genere hen⸗ 

fører til den Logart, ſom ſiden af Linne er faldet Al, ro- 
tundum, 

sås zdie Art: Hvid Løg (A. ſativum L.) 

Stenglen har flade Blade og bærer Løg i Toppen. 
Stovnaalene afvexlende-3kloftede. Roden ſammenſat 
af mange Lsg. FL Dan, Tab, 

D. Hvid Løg, Rokambol. 

Dyrkes afmindelig i vore Haver, og fEal efter J. Pauli 

vi Budwald findes vild paa Flatoen ved Falſter, hvor Hr. 

Holten t Aaret 1792 ogſaa vil have fundet den. 

Blomſtrer i Juli. 

Udforl. Beſtr. Roden beſtager af 526, undertiden 

lige til 30 aflange Løg, ſom knippeviis ere ſamlede. Steng⸗ 

"len 2 Fod høj med flade, ligebrede Blade. Blomſterne 

ftane 
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ſtaae tet ſammen i en heveddannet Skjerm, fom er liden é 
Forhold til Plantens øvrige Storrelſe. Hylſteret 1blae 

det, Af Støvnaalene ere 3 længere og bredere end de ovri⸗ 

ge, og gkloftede. 

Egenſk. og Brug. Hoidlsgen forplantes bedſt ved 
at adſtille dens Rodlog, De kunde nedlægges om Efter— 

aaret i et middelmaadigt Jordmon, og naar Toppen vis⸗ 

ner, ſom ffeer omtrent midt i Ociober, optages igjen 3 

be maae tørres paa et Fjøligt Sted, hoor de dog iffe ere 

udſatte for at fryfe. Den fan desuden ogfaa formeres 

ved Froe og ved de fmaa Løg, ſom fidde i Blomſterho— 

vedet. Naar diffe have lagt et Nar, give de de ſaakaldte 
Rokambols. 

Løgene have en egen heftig ſtinkende, ubehagelig 

Lugt, fom udbreder fig vidt. Smagen er ſtarp, dog 
meget fad. Safien af et friſt Løg udgjør omtrent 2 Deel 
af Logets Vægt, og har dets Smag og Lugt. Fortyk—⸗ 
kes Denne Saft ved en maadelig Ild, bevarer den fun 

en Deel af fin Lugt. Torres derimod Løget ſelo, taber 
det Halvdelen af fin Vegt, men intet af Lugt og Smag. 

Y hvilfe Dele ligge nu egentligen denne Lugt og Smag ? 
Wed Kogning i Band eller Xddike, men allerbedſt i Viin— 
gejft, uddrages begge, og der bliver (un et ſlimet naſten 
ſmagloſt Extrakt tilbage. 

Som et Kryderie paa Mad er den bekjendt, dog 
maa der her vige andre mere velſmagende Logarter. 
Imidlertid gives der flere Folkeſlag, der foretrakke denne, 

ſaaſom Ruſſerne, Spanierne, Ungarerne, Joderne og 

fiere, Andre have igjen en ſaadan Afſtye derfor, at de 
næften Defoime ved Lugten. Erfaring lærer, at den 

fom daglig Føde er befoærlig for Maven og i det hele 

irriterer for meget, Starke, til foære Arbejde vante, 
Folk kunne bedſt taale den. 

DDS Hos 
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Hos de Menneffer, ſom nyde ben & nogen Mænge 
de, forraader den fig ikke allene ved deres ſtinkende 
Bande, men meddeler endog fin Lugt til Sveden, Uri⸗ 
nen, Melken o. f.0.. Foruden diffe Bebiis paa. dens 
gjennemtrængende Kraft, finder man ogſaa, at naar 

den anvendes paa Huden, foraarfager den Betændelfe 
og trakker fiden Blarer. 

Af Lægerne er den ifæg- anbefalet ſom et ormdri⸗ 
ende og oplivende Middel. J ferſte Henſeende gives 
den ifær mod Orm hos Børn, med Melk ſaaledes, at 
paa 2 Lod af de knuſte Løg gydes 24 Lod Melk, hvoraf 
Born indtil 2 Aar gamle kunde gives 4 til g Lod om 
Morgenen faftende. Dog vogte man fig, af ingen hide 

- fig Feber er tilſtede, da den i fan Fald vilde blive ffades 
lig. Ogfaa hes AXldre har den gjort god Mytte og man 

Vil paaſtaage felv mod Bendelorme. De, fom maatte 
finde det alt for modbydeligt at drikke ben, kunde der 
Gives i Clyſteer. J Forkjolelſes Febre har den viiſt fig 
meget nyttig, ſom overalt hvor Uddunſtningen har været 
ſtandſet. &: 

Ikke mindre heldig hav den været anvendt mod 
Vandſot, i hoilken Sygdom den ogſaa af Almuen bruges 
fom Huusraad. Andre have brugt ben mod Ringorme, 
fom rives med Saften; den virker her ſom ef irriterende 

Middel. Mod Døvhed, fom har en forudgangen Kors 
Ejølelfe til Aarſag, anbefales Saften heldet paa Bomuld, 
ſom ſtoppes ind i Høregangen; dette gjientages den forſte 

Dag 5 til 6 Gange, hvorefter bet bliver ſmertende eg 

vøder, Huden ſtalles af, og Hørelfen kommer almindeligen 

tilbage. J Peſten føillede Hvidlegen fordum en vigtig 

Rolle, da man almindeligen betjente fig af ben, fom et 
Forebyagelſesmiddel. Dette var oaſaa Tilfældet i hers 

ſtende Qvoægfugdomme ; hoorimod man nu i de ſenere 
Aar 
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Aar er kommet paa Spoer efter mere virkſomme Mid—⸗ 
ler. Mod Steen fave de dre anpriiſt Saften med 
Melk; mere virffom vifer den fig mod Sfjørbug, hoor— 
fil man ſaabel fan bruge den friffe Løg, fom naar den er 
bevaret i Eddike. Skibene burde vel altid være forfys 
Bede hermed. 

Som irriterende og blæretræffende Middel har den 
været brugt udvortes under Fodderne i ſammenflydende 
Kopper, med mere Nytte i Kiighoſte, hvortil den i Ens 
gelland har været faa meget anbefalet; den bør i det 

minde Morgen og Aften fornyes, da den paa denne 
Maade brugt hurtigen taber fin Kraft. 

Naar melkende Freature ade den, meddeler den ſin 
Lugt og Smag til Melken, ja felv til de Producter, ſom 
heraf tilberedes; ſelb Fuglenes Wa og Uddunfininaen 
af flagtede Dyr, ſom noeligen Gave æde Planten, for⸗ 
raader dens Nærværelfe; men den flal være fund for 
Honſene, og Paafugiene æde den gjerne. 

Inſekterne flye i Almindelighed for dens Lugt. 

ade Art: SÉoo Løg (A. Scorodoprafum £,) 

Urim. Stenglen har flade Biade og bærer Løg & 
Toppen. — Bladenes Kjøl og Kanter fiintakkede og ffarpe 

at fole van. Bladſtederne tveeggede. Hyolſteret 2bias 
det. Blomſterne ſamlede i et rundt Hobed. Stosnaa⸗ 

* afvexlende⸗trekloftede. Loget enkelt. Fl. Dan, 
das 

SS); 

Voxer temmeligen hyppig i Buſkvorket tæt uden for 

Gravene imellem Kjobenhavns Nørre: og Pſtervold, hvor jeg 

har taget de Planter, jeq her beſtriver. Ellers er den meget 

fjelden, Muͤller Gar fundet den i Lolland. N 

Bloms 
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Blomſtrer i Juni, Juli. 

Udfarl. Beſtr. Asgget fleeraarigt, ægdannet med hvide 

Hinder og mange fine Rodtrevler. Stenglen 2 Fod bøj 

og derover, trind, i Spidſen omdrejet, far Blomſterne udvikle 

fig Bladene flade og glatte, uudtageh Kjølen og Hans 

dene, hvor de ere forfynede med fmaa bruſkagtige Tænder, 

fom ajøre dem lidet fEarpe at føle paa; de eve en god Haands 

bred lange og omtrent & Tomme brede. Bladſkederne 

tveeggede eller forfpnede med en udftaaende Kant paa begge 

Sider; den bagefte løber ub paa Bladets Ryg og bliver der 

fiinttakket. Hvor Bladffeden aabner fig, omgiver den Steng⸗ 

len tæt med en tynd hvid Hinde. Holſteret 2bladet; hvert 

Blad er ſpidſt og har Formen af en Triangel, hvis Sideli⸗ 

nier ere lidet længere end Grundlinien; dereg Farve er vio— 

let. Smaalsgene, ſom ſidde imellem Blomſterne, mork—⸗ 

violette, ſore. Kronbladene violette eller purpurfarvede, 

de inderfte hvide paa Randen. Stovnaalenes Stif— 

ter afverlende bredere; de 3 bredefte ende fig med 3 fine 

Spidſer; paa den midterfte og korteſte af diſſe fidder en brune 

laden Stsovknop. 

Anmarkn. Jeg fjender ingen Figur, ſom fuldkommen 

udtrykker vor Plante. Tavlen i Fl, Dan, 290 har Oeder 

faldet A. ſeorodopraſum, og den kommer den her beſkrevne 
meget nær; men man feer ingen Takker paa Bladene, Kans 

terne paa Bladffeden findes ikke, og endeligen er Hylſteret 

buttet og af en ganffe anden Form end hos vor Plante, 

hvilket formodentligen ogfaa hav beſtemt Linne til at anføre 

denne oederſte Plante til Sand Logen. Planterne fra det 

anførte Sted under Volden paffe meget nøje til Linnes Des 

ſtrivelſe Hans olandſte Reſa S. 60. Cluſii Figur i Hi 

ftoria pl, rar, p. 193- 1 kommer ogfaa vov Plante nær, men 

Bla⸗ 
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Bladene ere i Forhold til det Hele meget for lange og ſtaae 

for tet paa hinanden. 

Egenſt. og Brug: Denne Art fan dyrkes ſom de 
foregaaende. Den befidder de flefte af deres Egenſtaber, 
Dog er den mildere af Smag og desgarſag fortrinlig til 
forſtjelligt Brug i Kjeffenet. Den beſidder alligevel 

Skarphed nok til at være farlig for Creature, hois den 
fandtes i Mængde, 

ste Art: Sand Log (A, arenarium L.) 

Artm. Stenglen bærer flade Blade og Løg mellem 
Blomſterne i Toppen. — Bladene randhaarede paa Lane 
ten; Skederne trinde. Aylfteret henfaldende, buttet. 

Stovnaalene afvexlende⸗-trekloftede. Løget ſammenſat. 
Fl. Dan. Tab. 290. 

D. Bjerg Hvideløg med brede Blade. Ryll. 

Hiſt og her i Kratterne paa de ſmaa Øer og i Holſteen 
i fandig Jordmon. 

Blomſtrer i Juni og Sult, 

Anmarkn. Sand Løgen har jeg aldrig feer. Linne 

anmærfer, at den er meget mindre end den forrige, har græsse 

artede, heelrandede og ſinalere Blade, et buttet Hylſter og 

himmelblaae Kroner og Løg. Den voxer altid i Sand. J 

Sallers Fløra Jenenf, Ruppii findes ogſaa en Figur Tab, 2. 

Fig, 2, ſom Linne anfører hertil. Logene ſkulle være ſammen⸗ 

ſatte og omgivne af morke Hinder. 

Egenſt. og Brug. Mig ubekjendte. 

Gte Art: Kjslbladet Log (A. carinatum L.) 

Arem, Stenglen har flade, ſaftfulde Blade med 
en Kjol pan Mpygen, Holſteret 2bladet, meget langt, 

Skjer⸗ 
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St jermen tilrundet med Log mellem Blomſterne. Stsob⸗ 
naalene ſyldannede. Løget enkeſit. Fl Dan, VPab. 

D. Bjerg Hvidelsg med ſmale Blade. Kyll. 

Efter Kylling paa Stevens Klint og ved Aſſens. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Udforl. Beffr, Løget fleeraarigt, ægdannet,. om⸗ 

givet med flere hvide, glindſende Hinder. Stenglen 

253 Fod høj, trind, pibet, ſtribet, glat, nedentil forſynet 

med afvexlende, ligebrede og ſaftfulde Blade, ſom Gave en 

liden Kjol. Skeden trind og ſtribet. Hylſteret beſtaager 

af Blade af ulige Storrelſe, meget længere end Skjermen, 

ſom er tær og har flere purpurfarvede Smaalsg, hver indſlute 

tet af en hvidglindſende Skede. Kronerne langſtilkede, 

en og anden af diſſe Stilke har foruden Kronen et -Løge 

Kronbladene gronligpurpurfarvede, kſoldannede, de ins 

derſte af en lyſete, de yderſte af en morkere Farve. Alle 

Stovnaalene fyldannede, lidet længere end Kronen. 

Anmarkn. Seg anfører denne Plante paa Byllings 
Authoritet. J Hallers Libellus de allii genere neturali 

findes en Tegning heraf Tab, 2. Fig, 2, 

Egenſk. og Brug. Dens Lugt og Smag er megee 
mildere end alle de øvriges af denne Slægt. Bladene 

ere næften fler ikke ſtarpe. Man favner endnu Erfaring. 
om dens Nptse og Brug. 

7de Art: Bild Løg (A. oleraceum L.) 

Artm. Stenglen har pibede, noſten trinde Blade 

og Leg imellem Biomfierne i Toppen. Hylſteret langt; 

2bladet. Skjermen faablomſtret. Stobnagalene ſyſdan⸗ 

nede. Loeget enkelt. Fl, Dan, Tab, 

—* Bild Log. 

Ikke 
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Ikke ſjelden i Skove og Krat; i Sjefland uden for 
Gravene mellem Øfter og Mørre Vold, ved Ørholm, ved 
Frederiksborg 20.5; i Fyen ved Hinsgavl 0: fl. St. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Udfsrl. Beſtr. Løget fleeraarigt, egdannet med hvide 

Hinder. Stenglen 2 Fod bøj, indbøjet ved Grunden, 

trind, piber, oventil neſten tveegget, nedentil har den 2-3 

pibede (hule) Blade, fom oventil, hvor Bladet gaaer ud 

fra Stenglen, ere næften flade, men nedenunder ophøjede og 

furede, ligefom Bladſkeden. Hylſterbladene ſtribede, 

det ene længere end det andet, begge ende fig i en lang ſyldan⸗ 

net Spidſſe, Blomſter ne famlede 1 et Hoved. Kron⸗ 

ſtilkene traaddannede. Kronbladene kjoldannede, hvid⸗ 

eller gronlig⸗ purpurfarvede. Logene i Toppen ægdannes 

de, brunladne, ſpidſſe. Stovnaalenes Stifter ſyl⸗ 

dannede, meget: kortere end Kronen... 

Anmarkn. Haller Gar tegnet Planten i hans Libellus 

de allii genere T, 1. Fig, 253. Hos os forefommer den 

ofteſt faaledes ſom den tredie hele Figur viſer. 

Egen. og Brug. "Denne Løgart beſidder en 
temmelig ffarp Lugt og Smag: Den voxer juft frodig 
frem paa den Tid, da Skovens bosrige Planter begynde 
at tage af. Nreaturene, iſer Koer, Geder og Faar, 
ſom græffe gaa flige Steder, friſtes derfor let til aft æde 

den i faa fler Mængde, at den formedelſt fin Skarphed 
fan blive dem ſtadelig, og man har Grund til af troe, 
at den er Aarſag til den Blodſtald, fom i Skovegnene 
mellem Midſommer og Efterhoſt faa hyppigen indtreffer 
hos Horngsæg-og Faar. 

De Forſeg, ſom Hr. Profeſſor Viborg har gg 
filet for at omme til ſikker Kundſtab bere viſe, i 

hvor 
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hvor høj en Grad den er urindrivende, af den altſaa vir⸗ 
fer ſerkt paa Nyrerne, og upaatvivlelig fan foraarfage 
Blodſtald. De kunne fæfes i det Phyſikalſt⸗/oekonomiſte 

Bibliothek for Dan. og Norge 2 Bind S. 378. 

Det fan t Folge diſſe Forføg ikke være raadeligt, af 
udfætte de omtalte Huusdyr for faadanne. Græsgauge, 
hvor denne Logart udgjør den ſtorſte eller en ſtor Deel af 
det De ſtulle nyde. 

Den ædes ogſaa af Soiin. 

gde Art: Schalotte Løg (A. ascalonicum L,) 

Artm. Rodftilfen frind, bladlos. Bladene ſyldan⸗ 
nede, Skſermen kugledannet. Stovnaalene afverlendes 
bredere, trekloſtede. 

D. Schalottelog. 

Voxer omkring Paleſtina. Dyrkes hos os i Haver. 

Blomwmſtrer ikke hos os. 

Udforl. Beſtr. Logene ſidde flere ſamlede, ere aflang⸗ 

ægdannede og hvidladne, de ved Siden mindſt, af Storrelſe 

ſom Haſſelnedder, de i Midten ſtorſt. Rodſtilken trind, 

lidet mere end en Haandbred høj. Bladene fyldannede. 

Blomſterne i en kugledannet Sfjerm. Hver anden 

Stsvnaal bredere og 3kloftet, af lige Længde med Kronen. 

Anmarkn. Moriſon far en Tegning af Planten i 

FAO OK. WINGE 11 Sigt 5, 

Egen. og Brug. Schalotte Legen har en mild 
og behagelig Skarphed i Smagen, den knaſer under 

Tænderne, og gjør ondt i Øjnene, maar den rives. Til 
Nedſylinigger og andet Brug i Kiokkenet anbefaler den 
fig fortrinlig. 

Man 
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Man formerer Schalotten ved af uüdplante de ſmaa 
Løg i em god dog noget fandblandet Jord, enten om Vaa— 

ren elfer om Efteraaret. " De nedlegges 2 Tommer dybt 

og 2 Fod fra hinanden, De, ſom udplantes om Efter— 

aaret, blive. almindeligen flørft, men. nogle døe Dafaa 

bort om Vinteren. De derimod, ſom vlanteg om Vaa— 

ren, holde fig bedre og taale lettere at gjemmes, J 
Juli Maaned, naar Toppen begynder at blive gunl og 

visne, optages Løgene og lægges da mod Solen eller 
paa et luftige Sted, for af tørres, 

Den bæver ikke Froe hos os. 

ode Art: Rams Løg (A. urfinum L.) 

Artm. Rodſtilken trefladet, den ene Flade udhulet. 
Bladene ag⸗lancetdannede, langſtilkede. Hylſteret 1blas 

det henfaldende. Kronbladene lancetdannede, udſtaagen— 

de. Stovnaalene kortere end Kronen. Loget enkelt og 
trindt. Fl. Dan, Tab. 757. 

D. Rams, Hvidelsg med brede Blade. Ryll. 

Ikke fjelden i Lolland og Falſter; i Fyen ved Hinge 

gavl, Lundegaard, Veſterſtjerninge; i Sylland paa en Klint 

ved Aarhuus; i Sjelland ved Klampenborg, Ørholm. 

Blomſtrer i Maj og Juni. 

Udførl Beſtr. Løget fleeraarigt. Rodſtilken af 
I Fods Højde og terover, glaf, opret under Blomſtringen. 

Rodbladene almindeligen 2, langſtilkede, glatte, ovals 

lancetdannede. Hylſteret 1bladet, ſpids 2kloftet, hvide, 

af lige Længde med Skjermen, ſom er ſmukkere af Ude 

ſeende end de forrige. Kronbladene hvide, udftaaende 

ligefom Stovnaalene. Froehuſet 3famret, Frøene 

forte, rynkede, rundladne. 

2den Deel. E e&e Egenſk. 
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Egenſk. og Brug. Den har en ſtark og ſtarp 
mag af Løg. Den lugter ogſaa flærf, ifær naar den 

gnides. Nojagtige Forføg over dens Virkning mangle 
endnu. ; 

Alpebeboerne ſaavelſom Ruſſerne og Tartarerne 
bruge Logene til at ſpiſe cm Vaaren iftædet for Hvid Løg 
og med Bladene krydres Fiſteſupper. 

At Muldvarperne, hvor den dyrkes i Haver, ſtulle 
flye for den, ligeſom Rotterne hvor den lægges i Huſe⸗ 
ne, har Erfaring ikke vildet bekrafte. 

Koerne æde dem, men dens ubehagelige Lugt med⸗ 
deles til Melken og gaaer ogſaa over til Smorret. 

rode Art: Have Log (A. Cepa L,) 

Artm. Rodſtilken bladlos, trind, vider, nedenfor 
Midten buget og længere end de trinde pibede Blade, 
Stobnaalene ofteft afvexlende-trekloftede. | 

D. Rød Løg, Hvid og guul fpanf Løg, Hvid og guul 

holland Løg. Stiklsg. 

Dens Fædreland ev uübekjendt. Den dyrkes overalt i 

Europa i Haver. 

Blomſtrer i Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden toaarig, beſtaaer af ef enkelt 

"Løg, hvis Stsrrelſe, Form og Farve er meget forſtjellig, og 

har givet Anledning til ovenſtaaende Benævnelfer, ſom beregne 

figefaa mange Afarter. Rodſtilken 2 Fod høj, nedentil 

ſterkt buget, og næften en Tomme bred. Bladene ere 

trinde og meget koͤrtere end Rodſtilken. Blomſterne 

fidde i et tykt neſten kugledannet Hoved og have fjelden 

Løg imellem fig. Kronbladene hvidladne med en grøn 

Linie i Midten, de 3 yderſte udſtagende, de 3 indere 

vende 
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vende med Spidſen mod Frugtboren. Af Stasonaa lee 

nes Stifter ere de 3 bredere og ſom ofte 3kloftede & 

Spidſen, eller ende fig med en yderſt fiin og fort Traad 

paa hver Side og en endnu mindre i Midten; undertiden 

ere de dog alle hele og udeelte. 

Egen. og Brug. Alle Afarterne af denne Løg 
Have en meget ſtarp, dog lider ſodlig Smag, og en flært 
pirrende Lugt. Naar de ffjæres itu eller rives medens 

de ere friffe, lokke de Taarer af Øjnene, Ved Tørring 
tabe de meget af Lugt og Smag, da en flor Deel af 

den flygtige ætheriffe Olie dunftev bort. Mængden af 
Denne Olie ev forffjellig hos de forſtjellige Afarter, og 
heri ligger ndentvivi Aarſagen til deres forſtjellige Smag. 

Den hvide og gule ſpanſte Løg ev mildere og behageligere 
end den røde, 

Til Kryderie paa Mad bruges denne Løgg Afarter 
næftin over hele Verden. J Egypten ſtulle de efter 
Haſſelqviſts Beretning være faa belſmagende, at de; 
ſom vore ifær i den nordlige Deel af Europa, flet ikke 
funne ligneg dermed. Bi dyrfe dem her paa følgende 

Saade: Af Den almindelige Redlog og den hvide og 
gule hollandſte Løg udfaaes Frøer faa tidlige om Voaren 
ſom Bejrliget tillader det, helſt i et leerblandet vel gjens 

nemarbejdet, ikke friſt gjødet Jordmon, temmelig tyndt 
og bedekkes i det højefte med = Tomme Jord. Man 
holder dem rene for Ukrud og borttøger dem, ſom fraae 

for tær ſaaledes, at der bliver 3 tlf 4 Tommer imellem 
hoer af de tilbageblivende. De fore gule og hoöide ſpan⸗ 
fie Log udfaaes paa Mifibænf i Februar eler Marts, 

udplantes fiden i en god ingisder Jord, ſom bar Læ, ie 
Qoarteers Afſtand fra hinanden. Naar Bladene blive 
gule, optages Løgene, udſpredes pan et luftigt Sted for 

at torres, og kunne ſaaledes gjemmes Vinteren over paa 
Ee 2 et 
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et tæt Loft effer andet ført Sted. De ſaakaldte holland⸗ 
fie Løg tage let Skade af Froften, foorimod man maa 

filtre dem, ved af dakke dem med Halm. De ſpanſte 
ere endnu noget kjelnere. De mindſte af de oytagne 
Løg udplanter man ogſaa næfte Vaar, og diffe give da 

fidligere, ftørre og bedre Løg, end Froet. Man gjems 

mer almindeligen diffe fmaa Løg Vinteren over i en varm 
Stue, og lader dem beftandig hænge ved en varm Kak—⸗ 
keloon indtil de legges i Jorden. Diſſe faldes Stifløg. 

For at avle Froe udvælger man af de bedſte overs 
vintrede Løg og udplanter dem om Foragret, De ſattes 
iffe dybere end af de netop ere bedakkede af Jorden. 
Det er ofre nødvendigt at opbinde Frøeftænglerne. Naar 
Froehovederne blive guulbrune og aabne fig, afffjæres 

De, forvares pan et luftigt Sted og Froet udtarſtes 
om Vinteren eller næfte Foraar. 

Mun far endnu en Afart af denne Løg, ſom kun er 
lidet Ejendt. De Urtefyndige falde den Topſpirende 
Have Løg (A. Cepa viviparum). Fra det førfte Bloms 
fterhoved udſtyder den et ander og fra dette atter et iredie. 

Paa hver af diffe Etager, om jeg maa falde dem faa, 
har den imellem Blomſterne en fior Mengde ſmaa Leg. 

Diffe indſamler man, behandler dem ſom Stiklsgene og 
udplanter dem paa famme Maade. Heraf faaer man Log, 

der uden af være flet faa flore ſom de gule ſpanſte, deg 

ligne diſſe, men overgage dem langt i Velſmag. 

J Medicinen bruges Havelsgen ſom ef urindribven— 

de Middel, mod Skjorbug og til at befordre Raaddefæts 

ning, i Tilfælde nemlig, hvor et irriterende Middel her— 

til udfordres. Saften anvendes ogfaa mod Suſen for 
Drene, paa ſamme Maade ſom ved Hoidlogen er anfort. 

zife 
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arte Art: Pibet Løg (A. fiſtaloſum L.) 

Artm. Rodſtilken bladlss, af lige Længde med de 
frinde bugede Rodblade. 

D. Vinterlog. 

Dens Fædrefand er uübekjendt. Dyrkes ikke ſſelben 

hos os i Haver. 

Blomſtrer i Maj, Juni. 

Udforl. Beſter. Logene 2 til 3 ſamlede, fleeraarige, 

oval⸗ aflange, ophojede eller convexe paa den ene og fladtrykte 

pan den anden Site, Rodſtilken en Fod høj, buget i 

Midten, ſmalere nedentil og ved Spidſen, og i Forhold bredere 

end den forrige, Bladene trinde, enten ligeſaa lange eller 

dog kun lider kortere end Rodſtilken. Hylſteret ibladet. 

Blomſterne danne et Hoved, ſom er mindre end den 

forrige. Kronbladene hvide med en grøn Linie. lle 

Stgvnaalenes Stifter udeelte eller hele i Spidſen. 

Egen. og Brug. Dens Lugt og Smag er lig 
den forriges, dog noget mildere, Den bruges til Mad 
tilfælles med, eller i Mangel af den forrige. 

roet heraf udſages ſidſt April, Planterne oms 
flettes ved St. Haus Dags Tider, og man fætter 2-4 

fammen i hvert Hul, De kunne flaae ude Vinteren ever 

og ſaaledes ifær tjene til Brug tidlig om Vaaren. 

rate Art: Pur Løg (A. Schænoprafum L,) 

Urim. Rodſtilken trind, piber. Bladene fyidans 

Mede, trinde, af lige Længde med Rodſtilken.  Holferet 

2bladet. Stobnaalene udeelte, forcere end Kronen. 
Løget dobbele, Fl, Dan, Tab. 971. 

D. $ Iylland Purlog; i Sjelland Snitløg) paa 

Bornholm Graslog. 
Ce 2 Sjel⸗ 
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Sjelden vild; efter Muͤller ved Hinsgavlei Fyen, 

paa Strandbredden. Dyrkes hyppigen i Haver. 

Blomſtrer fra Juni til September. 

Udforl. Beſtr. Deng 2 Løg, ſom ligge tæt præffede 

op til hinanden, ere Aceraarige, og give det ene Rod— 

ftilfen, det andet 1, fjelden 2 Blade. Rodſtilken af & 

Fods Højde, glat, fiintfrribet og grønguul. Bladene pibes 

Ge, fyldannede og ligne Rodſtilken. Hylſteret bladet, 

ægdannet, hvidladende med purpurfarvede Aarer. Blom— 

ſterne danne et Hoved og ere meget langſtilkebe i Fors 

hold til de øvrige Arter. Kronbladene ſammenvoxne 

ved Grunden, lancetdannede, tilſpidſede, purpurfarvede med 

en morkere Linie langs med Ryggen. Stsvnaalene 
omtrent af ſamme Farve, udeelte, Froehuſet ægdannet, 

1famret. 

Egenf. og Brug. Jagen Logart dyrkes almins 
deligere i Kjskkenhaver end Purlsgen, for Bladenes milde 

og behagelige Smags Skyld. J Almindelighed voxer den 
buſtviis, og Bladene vore hurtigen til igjen, naar de af⸗ 
ſnittes. Diffes Brug til Æg og anden Mad er nokſom 

Defjendt. SF 4-5 Aar fan den fiaae paa et Sted uden 
at forplantes. Naar man da vil fage den op, ſteer det 

bedſt om Foraaret; Rødderne deles og udplantes, og 
kunne igien flaae ligeſaa længe. Som Indfatning om—⸗ 

kring Rabatter gjøre de mere Nytte end den lave Buxbom. 

ate Slægt: Kejſerkrone (Fritillaria), 

Glægtmærfe: Kronen Gbladet, klokkedannet; ved 
Grunden af hvert Kronblad findes en dyb Hus 
le, fom er et Honninggiemme. Stevnaalene 
af lige Længde med Kronen. 

aſte 



Serhannede, 439 

iſte Ure: Almindelig Keiſerkrone (F. impe- 
rialis L.) 

Artm. Bladene heelrandede. Blomſterne fidde i 

en Klaſe paa det overſte af Stenglen, ſom neden derfor 

er Hagen, men ovenfor har en Duſt af Blade. 

D. Kejferfrone. 

Hører hjemme i Perfien, fom man troer. Plantes 

hos os i Haver. 

Blomſtrer i Maj: 

Udførl, Beſtr. Roden ev et fleeraarigt, tæt, ſtort og 

rundt Løg. Stenglen ev 2-3 Fod høj, nedentil beſat med 

: Blade, oventil nøgen, men i Spidſen forſynet med en ſtor 

Duſt af Blade. Kronerne klokkedannede, langſtilkede, 

aldeles nedhængende, af en brunlig-rod Farve, ſom bog 

forandrer fig meget. Froehuſet overſedigt med 6 Vins 

ner, trekamret, treklappet; hver enkelt Klap udvendig indse 

fFaaret med en dyb og bred Fure og forfynet med tvende 

Vinger; naar Klappen ffillegs ad i Sommen, ſom ſidder 

i denne Fure, ſeer man Randen omgivet med en heel Deel 

hvide Traade, ſom vende nedad og hænge ſammen fra begge 

Sider. Froene mange, flade, omvende -ægdannede. 

Anmarkn. Kniphof har en Tegning af Planten 

Cent, 3. n. 39. Curtis i Bot, Mag, T, 194. Gaærtner 

af Froet Tab. 17. Der gives flere Afarter, ſom adffille fig 

faavel ved Farven af Kronen, fom ved be buntede Blade. 

Egenſt. og Brug. Blomſterne og hele Planten har 
en egen iffe behagelig Lugt. Allerede maar den er 2 Fed 
over Jorden, lugtes den i en lang Afſtand. Froene 
lugte og fmage lidet ubehageligt, og man beſtylder Løget 

for at beſidde giftige Egenſtaber. Blandt de ſtorre Ziir⸗ 
planter udmærker den fig fordeelagsigeg. 

Ce 4 "DE AMR 
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ste Slægt: Lilie (Lilium), 

Slægtmærfe: Kronen 6bladet, klokkedannet. Krone 
bladene have paa Underfladen en ſterk Kjøl, 
og modfat denne paa Qverfladen en Fure. Grifs 
[et længere end Stovnaalene. Froehuſets 
Klapper forenede ved et Nat af Haar. 

rfte Art: Avid Lilie (L. candidum L.) 

Artm. Bladene firsede, lancetdanuede, ſmalere 
ved Grunden. Kronerne klokkedannede, glatte oberalt. 

D: Hvid Lilie. 

Horer hjemme i de ſydligere Lande, opelſkes alminde—⸗ 

ligen hos os i Haver. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udførl, Beſtr. Roden fleeraarig, beftaaer af mange 

frællede Løg.  Stenglen 3-4 Fod høj, uden Grene. 

Bladene fidde ſtroede uden beſtemt Orden, alle ſtilklsſe, 

glatte, de nederfte lange, ſmalt lancetdannede, bølgede i Kan» 

ten og løbe ſmalere til ved Grunden. De flefte visne alles 

rede, naar Blomſterne aabne ſig. Kronſtilkene udſpringe 

paa Spidſen af Stenglen i uübeſtemt Antal. Kronbla— 

dene ſneehvide, ægs [ancetdannede, med en ſtaerk Kjel paa 

Underfladen. Stovnaalenes Stifter hvide, lange. 

Stsvknoppene gule, vippende. Griflet næften dob— 

belt faa langt ſom Stovnaalene. Aret tykt, filter. Fro e⸗ 

huſet trehjsrnet, trekamret. 

Anmarkn, J Blackwells Herball findes en Tegning 
T. 11. Ligeſaa i Curtis botanical Magazin T. 278. 

Den linnagiſte Charakter paa Slægten Lilie paffer iffe gode 

til denne Art, da den mangler Honninggjemmet, ſom ſaa 
kjen⸗ 
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kjendelig ſees hos nogle andre Lilicarter. Der gives i Har 
perne tvende Afarter af den hvide Lilie, nemlig cen hvid, 

hvis Kronblade ere tegnede med mange røde Linier, og en 

anden, hvis "Blade have en blegguul Kant. De holde fig 

hegge noget lavere. | 

Egenfk. og Brug. De frife Blomſter hane en 
meget frærf Lugt, ſom ogſaa, ifær i nøgen Fraſtand, er 

behagelig. J indſluttet Rum, i fmaa Værelfer f. Ex. 
er ————— Uddunſining for ſtark og fan, fornemmes 
lig i morke Dage og om Natten, have farlige Folger for 

Helbreden. Den lugtende Stof tabes ved Torring, men 
uddrages af Blomſterne ved Band, Olie og Biingejft, 
Nedlagte i Olie ere Kronbladene et almindeligt Huusmid— 

def paa Lander: mod brændte Skader, mod Bylder ſom 
blodgſorende Middel o. f.v. Dog gjøre de neppe nogen 

anden Nytte end den, man kunde vente af Olien allene. 
Moden har ingen Lugt eller Smag, men indeholder 

en Del Sliim; det ev paa Grund heraf, at den kogt 

med Melk eller and bruges ſom Omflag paa HDævelfer; 
til af modne Bylder med 2. J Aacctet 168232 ſtrev Ti⸗ 

lingius en Bog om denne Liließ Egenſtaber, 576 Sider 
flor, ſom indeholder adſtilligt for den Tid nyt og godt, 

men hvoraf det Gade iffe ev nyt og der Nye neppe godt. 

Naar Blomſterſtenglen ev vidnet, ſtyder der om 

Efteraaret Blade fra Roden, ſom folde fa Vinteren 

vover. J bet Mellemrum fra Stenglen visner til diffe 

Rodblade fremfomme (Aug. Sipt,) fan den med Held 
forplantes. 

6te Glægt: Tulipan (Tulipa). 

Slægtmærfe: Kronen 6bladet, klokkedannet. Frugt 

fnuden aflang, med et trelappet År, men uden 

Griffel. Froehuſet overfædigt, 3famret, 
Ce s aſte 
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iſte Art: Vild Tulipan (T. fylveftris L) 

Artm. Bladene lancetdannnede. Blomſterne nik⸗ 
kende. Kronbladene fancettannede, ſpibſe, haarede ved 
Spidſen og Grunden. Fl, Dan, Tab, 375. 

D. Tulipan. 

Sjelden, Paa Caſtelsvolden ved Kjøbenhavn, og nøgle 
Steder i Haver vild. 

Blomſtrer i Maj og Suni. 

Udſorl. Beſtr. Løget fleeraarigt, bekledt med mørke 

Hinder.  Stengfen opret, udeelt, trind, eenblomſtret, 

glat, fra 1 til 13 Fod høj. Bladene lancetdannede, 

ſmale, tilfpidfede, ſtengelfattende. Kronbladene gule, 

lancetdannede, fvidfe, de 3 vderſte kjoldannede, mere grøne 

ladne, alfe litet (aadne udentil pan Spidfen, ved Grunden 

derimod bekledte med Haar baade paa RNanden og indentil. 

Stifterne gule, haarede. Stovknoppene q4hjornede. 

Anmarkn. $ Sowerby's Engl, Bot, findes en Teg! 

ning heraf Tab, 63. 

Egenſk. og Brug. Blomſterne have en behagelig 
men foag Lugt. Efter Parkinſon er Løget tillavet med 
WEddike og Peber en velfmagende og fund Spiſe. Haller 
paaſtager derimod, at det er ſtarpt, foraarſager Brak⸗ 
ning og har en ubehagelig Lugt. 

2den Art: Have Tulipan (T. gesneriana L.) 

Urim, Stenglen Iiblomſtret, glat. Bladene æge 

lancetdannede. Blomſterne oprette. Kronbladene buts 
tede, glatte. 

D. Tulipan. 

Dyrkes almindeligen i Haverne. 

Blom⸗ 
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Blomſtrer i Maj. 

Udforl. Beffr, Den er kſendelig nok fra den forrige 

ved fin tykkere men kortere Stengel, ved oprette Biom 

fer, hvis Kronblade ere meget bredere, buttede og hvers 

ken haarede ved Spidſen eller Grunden,  Frøebhufet 

overfædigt, egdannet-prismatiſt, trehjsrnet, trefuret, ſtribet 

Pan tvers, treklappet, trekamret. 

Anmærtn. Hog Ruiphof findes en Figur heraf 

Cent. 2. n. 95, 96. og hos Gærtner en Tegning af Froet 
Tab, 17 under Navn af Tulipa hortenſis. 

Egen. og Brug. Tulipanen opelſkes ſom bes 
kjendt allene for "dens fiore prangende £rone. - Den Rigs 

dom og Forandring af Farveſpil, ſom denne tilbyder 
Diet, findes ikke letteligen hos nogen anden Plante i 

Naturen. 

Man inddeler Tulipanerne fornemmeligen & tidligt 
og fildigblomfirende… - De førfte agtes ikke meget. De 
ſidſte ere ſtorre og prægtigere og opelſtes derfore med 
mere Omhyggelighed. 

De ſildigblomſtrende inddeles igjen efter Kronens 
Grundfarde. Nogle have nemlig en guul, andre en 
hvid Grund. Diſſe fane Navn af Baguets, Baguet⸗ 
Rigauts, Bizarder 2c ; Navne fom de hollandſte og 
engelſte KFlorifter ere blevne enige om at antage. Ens 

hver af diſſe har igjen mangfoldige Sorter under fig, 

ſom blot adffilieg ved Kronens Tegning, og man fjendes 
ſaaledes over 5009 forſtjellige Afarter. 

En fuldkommen ſtjon Tulivan maa beſidde fel— 
gende Egenſtaber: Stenglen maae være ſterk, lige og 
en god Alen høj. Kronens Form maa være indvendig: 

Fund og obentil videre, ſaaledes at den overſte Deel af 
I Kron⸗ 
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Kronbladene bojer fig lidet udad. Diſſe mage være alder 

les frie for Indſnit, fuldkommen buttede og tilrundede 
paa den øverfte Kant. Grundfarven maa .nederft i 
Blomſtret være reen hvid eller guul, Farveſttiberne paa 
Bladene regelmæsfige, ſtarpt udtrykte, ligedanne paa 

begge Sider, og ende fig i fint ſtatterede Punkter. 

J Henſeende til Culturen af denne Pragtplante, 

da fan det iffe være henfigtsmæsfigt i et Skrivt, hvis 
Hovedgjenſtand er det Botaniſt-oekonomiſke, at udbrede 
fig vidtløftige herover. Jeg indffrænfer mig derfore til 

Den ſimple Dyrkning, fom leg fan udføres af enhver i 
Hader. 

Tulipanen formerer fit Løg vaa 2 Maader: Den 

fætter enten ſmaa Unger rundt omfring det gamle Log, 
ſom gåaer bort; eller eg dette nedſtyder under figen Stilk, 

fom paa Enden giver er enefte Løg. Den fan formeres 
ved diffe Løg og af Froe. 

Det bedſte Jordmon for Tulipanen er en ſanbblon⸗ 

det Jord, ſom ligger frit. 8 til To Tommer dybt maa 
Yorden være af ſamme Beſtaffenhed. Heri lægges Løs 

gerne i September Maaned under et Lag af 4 Tommer 

Jord. De, hvoraf man ønfter at trakke Free, lægges 
endnu dybere. Efter Afblomſtringen, naar Bladene bes 
gynde at visne, tages føgene vv, lægges paa er luftigt 
og ført Sted, renfes fra Jord og bevares «til de igjen 
feulle nediegges. Paa den Tid bortrages med Forſigtig⸗ 
hed den brune Skal, ſom omgiver Leget, faa af det hvidt 

og nøgent lægges i Jorden. 

Syed at opelſte Tolipanerne af Frø ſtaffer man fig 

beſtandigen rype og fmuffe Sorter, men i 5 til 6 Aar 

maa man ogfaa vente, fer de hlomſtre. Froet tagzes af de, 

ffjønnefte og fuldkomneſte Sorter, fom man til den Ende 
gjerne 
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gjerne giver ef faa fordeelagtigt Sted for Solen, fore 
mueligt, og desuden nedfærter Løget indtil 6 a g Come 

mer dybt, paa det at Stenglen ikke ſtal vigne, forinden 
Froet har naaet fin fuldkomne Modenhed. Naar Froet 

brunes og Frsehuſet aabner fig, aftages dette og henlag⸗ 

ges paa et luftigt og tort Sted, indtil det i September 
eller October Maaned udſages tyndt i Kaſſer fyldte med 

ſandblandet Ford. Froet bedekkes med 2 Tomme Jord 
og Kaſſerne henfættes paa ef Sted mod Morgenſolen, 

indtil fildigere paa Aaret, da be henflyttes ſaaledes, af 

de hele Dagen kunne beffinnes af Solen, Hvor man 
har et koldt Huus, funne de ogfaa flyttes derind. Om 
Foraaret fættes de igjen paa førfte Sted. Strax efter 
Udſageningen vandes Kaſſerne ſparſomt, figefaa om For—⸗ 

aaret indtil Spidſen af Bladene begynder of gulnes. OM 

Efteraaret gives de unge Planter nogen fri Jord, og 
de færtes i fuld Soel ligefom forhen ev ſagt. Den føl 
gende Gommer, naar Bladene vine, tages Løgene op 

og. udplantes i Bede i en ſandblandet Jord, eller om 
man vil i de ſamme Kaffer, omtrent 2 Tommer dybt og 
ligefaa vidt fra hinanden, hvor de da i 2 Aar blive 

faaende. Naar Bladene da i anden Sommer bortvisne, 
optages Logene atter og udvlanted i et tilbereder Bed 4 

Tommer fra hinanden, Her fiaae de 1 til 2 Mar, men 

optages da fil fædvanlig Tid og udolantes fom ve gamle 
Løg i friſte Bede for af blomſtre. 

Bedakning behsve Tulipanerne iffe, da de gode 
taale vore BVintere. Kor at holde dem længere i Klor, 

fager man om mueligt at ſtaffe dem Skygge for Solen 
paa den varmeſte Tid af Dagen. 

Om den beſynderlige Handel, fom for omtrent 
halvandet Aarhundrede fiden dreves med Tulipaner i Hol: 
fand, fan man læfe i den af mig beførgede Udgave af 

Fun: 
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Funkes Naturhifforie 2den Deel p. 450. Mere om 
Culturen fan efterſees i Luͤders Biumengarten - Briefe 
Hannover 1780. Maddock Anleitung får Blumen— 
freunde Berlin 1798. Die Gartenkunſt von Bloz und 
Chriſt 3 TH. Leipz 1797. 

7de Slæegt: Fuglemelk (Ornithogalum). 

Slagtmarke: Kronbladene 6, ſom knibe fig ſammen 
ved Grunden, men fra Midten af ere udftaaens 
De. Stifterne afverlende- bredere ved Grun—⸗ 
den, Froehuſet overfædigt, - zkamret. Frøes 
he tilrundede, nøgne. 

ifte Art: Guul Fuglemelk (O, luteum LZ,)- 

Artm. Rodſtilken kantet, med et langt ligebredt 

Blad ved Grunden, af hoilket den omgives. Kronſtil— 
kene i en Sfjerm, glatte, Kronbladene lancetdannede. 

Fl, Dan, Tab, 378. 

D. Fuglemelk. 

Almindelig paa udyrkede Steder i Haver og ved Kan⸗ 

ten af Skove. 

Blomſtrer i April og Maj. 

Udførl, Beſtr. Planten fleeraarig. Løget til⸗ 

rundet, bekledt med brungraae Hinder. Rodſtilken ops 

ret, kantet, omtrent F Fod lang. NRodbladet I, 

længere end Stenglen, af omtrent 2 Tommes Brede 

Skjermen omgives nedentil af 2 til 3 Blade, hvoraf 

det ene dobbelt faa bredt fom det andet. Kronſtilkene 

mange, 1blomftrede, af ulige Længde, med et Blomſterblad 

under hvert. Kronbladene paa den udvendige Flade 

grønne, paa den indvendige gule. Stovnaalene under, . 

tiden 
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tiden 8. Frugtknuden og Grifflet glat. Frsehu— 
ſet 3kamret, 3klappet med mange Froe. Planten beſtaaer 

i dens forſte Aar af et enkelt, traaddannet Blad. 

Anmarkn. Den anforte Figur er tegner efter et 

ſtort Exemplar, ſaaledes ſom Planten vorer i Skoven. 

Den er Ornithog, fylvsticam Perfoon, See Ufteri neue 

Annal. dev Bot. 5 St. T. 1. F, 2. Den forekommer 

almindelig ſaaledes, ſom den ev aftegnet ſammeſteds T. 2. 

Fig, 1. 

Egen. og Brug. Bladene have en ſodagtig ikke 
ubehagelig Smag. Loget fager omtreut fom unge 
Wrter. 

Man vil paaſtage, at Affogningen af Løget ſtal 
foraarfage Brokning; det har imidlertid fom nærende 
Mod været brugt i Dyrtid uden Sfade. Udvortes har 
man anvendt det fom er blødgjørende Middel i Owſlag, 
og den udpreſſede Safe mod Slag hos Børn, ventelig 
med liden Nytte, da Planten af de nyere Læger ikke er 
optaget. 

efte, Geder og Faar æde den, Svinene ikke 
gjerne og Kserne vrage den aldeles. 

Bierne trælfe af dens Blomſter. 

aden Art: Liden Fuglemelk (0, minimum L.) 

Urim. Rodſtilken kantet, Gladløs, Bladene kom— 
me fra Lager uden at omgive Stilken. Kronſtilkene 
danne en Skjerm, ere dunede og ofteſt grenede. Kron⸗ 

bladene lancetdannede, meget ſpidſe. Fl. Dan, T. 

D. 

Ikke almindelig mellem den forrige; bag gamle Vars 
eou, ved Ulrifsholm 2c, 

Blom⸗ 
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Blomſtrer i Begyndelſen af April. 

Udforl. Beſkr. Løget er mindre end den foregagen⸗ 

des, Rodſtilken glat, 2-3 Tommer høj og ofte kortere 

end Kronftilfene. Bladene meget fmalere end den fors 

riges. De Blade, ſom ſtaae under Skjermen, ere hage 

rede, faavelfom Kronſtilkene; diſſe ere ofte grenede. 

Kronbladene ere lider haarede udentil, mere tilbagebøjes 

de og fpidfere end den forrige, — Man finder undertiden 

ſmaa Log i Toppen. 

Anmarkn. J Ufferi neue Annalen der Botanik 5 

St. findes en Tegning heraf T. 1. F, 2 under Navun af 
Or, arvenfe, En ældre heraf findes i Columnæ Ecphrafis 

T. 323. Det Synonym af Bauhins Hiftoria 2, p, 264, 

fom findes i Reichards og nu ogfaa i Wildenows Uds > 

gave af Lin, Sp, plant, fan neppe være anføre af Linne 

felv, da denne Figur netop fynes at være tegnet efter den 

Afbildning hos Dodongus, ſom Linne felv citerer til O. 

luteum. Udgiveren af Synopſ. Fl, auftr, anſeer denne og 

foregaaende Plante for een Art, efter i flere Aar at have 

nøje iagttaget dem paa deres Voxeſteder. 

Egenſtk. og Brug. Ovbereensſtemmende med den 
foregaagendes. 

zdie Art: Hylſterbladet Fuglemelk (O. ſpatha- 
ceum Haovyne). 

Uren. Rodſtilken noſten trind, omgivet af en Ske⸗ 

de, lig et Hylſter, ſom aabner fig ved det overſte af 
Stilfen med en bladformig Spidſe. Bladene, ſom komme 
fra Roden, 2 til 3, traaddannede, lige opſtagende. 

Blomſterne oftef 3 i en Skjerm. Fl, Dan. Tab, 512, 

D. 

Voxer 
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Voxer i Holſteen i en liden Skov mellem Vansbeck og 

Landsbyen Hindſchenfelde; i Sjelland i Frideriksberg Haves 

Blomſtrer i April. 

Udfoerl. Beſtr. Løget aflangt. Rodbladene fra 

I til 3. traaddannede, temmelig ſtive, og ſtaae derfore of⸗ 

telt lige ops Rodſtilken 6-8 Tommer høj, næften 

trind, oventil tykkere, omgivet af en Skede, ſom oventil, 

lidet neden for Blomſterne, ender ſig i et fort lancetdannet 

Blad. Blomſterne ikke over 3, undertiden fun I eller 

2. Svøbet, fom fidder under dem, beſtaaer af 3 til 5 

ſmalle, fvagt randhaarede Blade af ulige Længde. Grif— 

let længere end Stovnaalene. 

Anmarkn. Denne Plante, ſom Hayne har tegnet i 

Uſteri neue Annal. 15 Sct. Tab, 1, anfee ogſaa Wildenow 

eg Roth ſom en fra de foregaaende virkelig ſarſtilt Art. 

Udentvivl har dog Linne indbefatter den med under fin 

O, minimum, I det mindfte har jeg faaet den i Upſala 

under dette Navn, og i Kongens Lave i Stockholm ſtaaer 

den imellem Vræerne i Mængde; det er altfaa ufandfynligt, 

at han ikke fEulde have Éjendt den. Hvorvidt de alle 3 

ved Dyrkning beholde deres Sarkjender, var nok værd at 

forſoge. 

Egenſk. og Brug. Den udmarker ſig hoerken 
ved Lugt eller Smag. Dens Nytte ev ubekſendt. 

ade Art: Koſtblomſtret Fuglemelt (O. umbel- 
latum L.) 

Artm. Blomſterne danne en tyndblomfret Koſt. 
De nederſte Kronſtilke ere de længfte, alle fængere end 
Blomſterbladene. Stovnaalenes Stifter ſyldannede. 
Fl. Dan, Tab, 

aben Deel. g f D. 
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D. 

Jeg har fundet den paa Kjsbenhavus Vold ned mod ben 
faakaldte Kirfebærgang ved Nørreport og paa den veſtre Ende 

af Volden lige ud for Hoemagazinet · J ſtorre Mængde paa 
Caſtelsvolden. 

Blomſtrer i Juni og bærer modent Frøe i Suli. 

Udforl. Befør, Løget næften ægdannet, hvidt. Rode 

bladene fan, ligebrede, ftribede, af 2 Fods Længde. Rode 

ſtil ken trind, af lige Længde med Bladene. Blomſter⸗ 

bladene hindede, lancetdannede, hvidladne og omgive 
Kronſtilkene, hvoraf de nederſte lengſt. Koſten far fun 

faa (3-4) Blomſter. Kronbladene indentil hvide, udene 

til grønlige med en hoid Rand, de 3 inderſte mindre og finere 

end de svrige. Frugtknuden 6kantet. Froehuſet 

3kamret, 3klappet med faa runde og forte Frøe. 

Anmarkn. Jacaqvin har tegnet ” enekd i Fl, Auſtr. 

Tab, 343. 
Egenſk. og Brug. Bierne ſege dens Blomſter. 

De flefe Huusdyr vrage den. 

ste Art: Nikkende Fuglemelk (O. nutans £,) 

Artm. Blomſterne danne en tynd eenſidet Klafe paa 
Spidſen af en Rodftil og ere nedhængende.  Støonaas 
lenes Stjfter ere brede og ſtaae ſaaledes ſamlede, at de 
omtrent danne et klokkeformigt Honninggjemme. — FI 
Dan, Tab, 912. 

Voxer hyppigen paa Caftelsvolden ved Kjøbenba vn; 

undertiden findes den vild i Haver. 

Blomſtrer i Maj. — 

Udforl. Beſtr. Løget fleeraarigt, naſten ag⸗ eller keg— 

ledannet, tæt ſtallet. Bladene af en Fods Længde, lige⸗ 

brede, 
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brede, ſtribede, glatte. Rodſtilken trind, opret, 1 Fod høj 

og. derover. Kronſtilkene ere eenblomſtrede og underftøts 

tes af et langt grønt, hindet Vlomſterblad. Blomſterne 

ere oprette før de udvikles, under Udviklingen udftaaende, efter 

Afblomſtringen nedhængende, Kronbladene ffidengrønne 

med hvide Kanter. Stsvnaalenes Stifter hvide, tres 

kloftede mod Spidſen, 3 fortere end de pvrige, Frøchus 

fer 3kamret og 3klappet med 3 til 4 forte Froͤe hvert Rum. 

Anmarkn. En Tegning heraf i Fl, Auſtr. T, 301. 

Egenſk. og Brug. Den udmærfer fig hoerken 
ved Lugt eller Smag. Udentoiol har man rilforn plans 

tet den i Haber ſom en Stirblomſt, og derfor findes den 
nu hiſt og hev fom Ukrud. Dens egentlige Fædreland 
er Italien. 

gde Slægt: Beenbrak (Anthericum). 

Slægtmærfe: Kronen 6bladet, udſtaaende. Froehu⸗ 
ſet ægdannet, trekamret. 

afte Art: Grenet Beenbraæk (A. ramofum L.) 
Artm. Bladene rendede. Rodſtilken grenet. Kro⸗ 

serne udſtagende. Griflet næften lige. Fl. Dan, Tab, 
1157. 

D. Edderkopurt med ſmaa hvide Blomſter. Kyll. 

Sjelden. Paa Bakkerne imellem Sorgenfrie og Bre—⸗ 

de ftaner den temmelig hyppig. Kylling vil have fundet 

den ved Lethraborg. 

Blomſtrer i Juni, Sult. 

Udførl, Beſtr. Roden fleeragarig, knudret, med mange 

tvinde, tykke og hvide Trevler, Bladene omgive Stilken 

ved Boden, eve I Fod lange, finale, naſten ligebrede, glatte, 

df 2 tpidfe 
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ſpidſe, rendede, med en Kjsl paa Underſfladen. Nodſtil⸗ 
ken opret, 2 Fod føj, trind, glat, af Tykkelſe ſom en god 

Strikkepind, mad Spidfen har den 3-4 Grene, ſom unders 

fiden danne en Top. Kronſtilkene ere af = Tommes - 

Længde, have hver ſjelden flere end eet Blomſter og ere ofteſt 

bøjede paa Midten. Kronbladene, hvide, de 3 inderſte 

Bredere, tegnede med en Linie i Midten; de 3 yderſte meget 

fmale med 3 Linier; de bøje fig mere tilbage med Spidſen, 

fom far en grøn Plet, ”Støvnaalenes Stifter hvide, 

de 3 fortere end de svrige, Støvinoppene gule, Grif— 

lerne Hvide; de ere fjelden ganſte lige, men dog ikke alle bøjes 

de paa een Maade. Frugtknuden guul, trehjornet. 

Froehuſene rundladne, falde tidlig af tilligemed Stilken . 

Frsene ſorte. 

Anmarkn. Hos Jacqvin findes ogſaa en god Tegning 

af Planten i Fl. Auſtr. T. 161, hvori Bladene dog ere ſma⸗ 
lere end hos vor vilde Plante, og Stenglen mere grenet; 

begge Dele meget nojagtig, ſom hos dem, der dyrkes i Haven. 

Egen. og Brug. Nytten af denne hos og meget 
fjeldne Plaute er endnu ikke befjende. Dens ſmukke 
Blomſter Gave ingen Lugt, men ſom en Sürplante i 

. Haver bilde den til Afvexling tekkes Øjet. Paa dens 
. Rod vil. man undertiden have fundet en Art Edderkopper, 
hoilket har givet Anledning til dens Ravn og til at ans 

vende den imod adſtillige giftige Inſekters Stik. Blome 
fierne lukke jig om Aftenen og aabne fig igjen om Mors 
genen. 

aden Art: Greenlos Beenbræk (A. Liliago L.) 

Artm. Bladene rendede. Rodſtilken uden Grene. 

Kronerne meget udſtagende. Griflet nedbøjet. Fl. Dan. 
Tab, 616. 

2. 
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D. 

Skal vare fundet paa Bakkerne ved Brede imellem 

ben forrige. | 

Blomſtrer i Sult. 

Udfør. Beſtr. Denne Art ligner meget den fore⸗ 
gagende, men adffilleg dog let ved følgende: Rodſtilken 

er fortere og tykkere, og fra hverv Rod fremkomme under» 

tiden fiere Stilfe, Bladene længere i Forhold til Stile 

fen og noget bredere end hiins. Kronſtilkene ere mere 

lige, hvorfore Blomſterne ſtage oprette. Kronerne ere 

meget ſtorre, alle Bladene ſtribede. Griflet tyffere end 

den forriges og beftandig nedbøjet paa een og famme Maas 

de. Frøchufene ægdannede, trekamrede, treklappede. 

Anmarkn. Jacqvpin har tegnet Planten i Hortus 
Vindebon, Tab, 93, 

Egen. og Brug. Ubekjendte. 

3die Art: Almindelig Beenbræt (A. OM- 
fragum L.) 

Urim. Bladene ſoarddannede. Stevbnaaleues 
Stifter laadne. Fl. Dan, Tab, 42. 

D. Beenbrud. 

Kylling har fundet den ved Viborg i Iylland. Pros 

feffor Viborg ved Befted nær Apenrade. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udfsrl Beſtr. Roden fleeraarig, krybende · Sten g⸗ 

fen en god Haandbred høj, inddøjet ved Grunden, Bla— 

dene fværddannede, fpidfe. Kronerne danne en Klaſe pax 

Spidſen af Stenglen, ere gule indentil, tegnede med en-grøn 

Linie paa Ryggen. Stifterne laadne, kortere end Kro» 
. af 3 nen⸗ 
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nen. Froehuſet er fmalere end hos be foregaaende Arter, 

næften lancetdannet og fpidft. Frøene mange, ethvert af 

Dem paa Midten heftet til en liden Traad. 

Anmarkn. Zudſon og efter Gam Withering, Schmit | 

va flere have gjort en ny Slægt af denne Plante under 

Navn af Narthecium, Fuffieu henfører til en egen Slægt 

Phalangium afle de Arter af Linne's Anthericum, ſom have 
glatte Stovnaale, Hvorhen altfaa de tvende foregaaende Arter 

ſkulle Gøre. Alle de, ſom efter ham hore til Anthericum, 

frulle have laadne Støvnaale. Ham følger Moench og 

flere. 

Egenſk. og Brug. En urigtig Jagttagelſe gav 
Anledning til det Sagn, at Benene hos Creature, ſom 
gad denne Plante, ſtulle blive faa bløde, at Dyret iffe 
mere kunde flytte derpaa men at denne Sygdom igjen 
kunde hæves ved at indgive de Syge ſiodte Been af 
andre Creature. Bor berømte Bartholin og Simeon 
Pauli have udbredet fig vidtloftigen herover, den forſte 
i fine Acta P, 112-126 0g 232 P, 4799. Den anden i 
Quadripart, botanicum 529. Ogſaa Pontoppidan 
taler herom i Norges naturlige Hiſtorie S. 204, hvor 
billige gives en aldeles ukjendelig Figur af Planten. 

Gunnerus forſikkrer imidlertid, at den voxer i ſtor 
Mængde i Aafjorden i Norge, og af Creaturene der æde 
Der med Begjerlighed om Vaaren, og det uden mindſte 
Skade. Odder anmarker, at den voxer i ſaadan Maug⸗ 
De paa fugtige Marfer i Chriſtianſands Stift, at der⸗ 
fom den var faa ffadelig, ſom man har beretter, maatte 

alt Qvæget forlængft været ødelagt. Diſſe Vidnesbyrd 

ere da tilſtrakkelige til at gjendrive hiint Sagn. 

i 

ode 
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ode Slægt: Aſparges (Aſparagus). 

Slegtmarke: Med tveboe Blomſter. BGægeret mange 
ler. Kronen 6bladet, klokkedannet; de 3 
inderſte Kronblade flørre og tilbagebejede med 
Spidſen. Barret kugledannet, zkamret med 

2 Frøe i hvert Kammer, 

iſte Art: Almindelig Aſparges (A. oficinalis £/) 

Artm. Stenglen urteartet, trind, opret. Bla—⸗ 
dene borſtedannede, ſidde 3,4 ſamlede i Bundter. Kron—⸗ 

ſtilkene 1blomſtrede, forſynede med en rund Forhojning 

fom et Lev. Fl. Dan. Tab. 805: 

D. Aſparges. 

Ikke ualmindelig paa de fmaa Øer. Hr. Holten hav 

fundet den pan Flatsen ved Lolland; Ar. Bredsdorf paa 

Huernatse og Hjortøe ved Fyen. Dyrkes hyppigen i Haver, 

Blomſtrer fra Juni til Auguſt. 

Udførl, Beſtr. Roden fleeraarig, beſtaaer af et 

Knippe trinde, tykke, vide udbredte Rødder. fom ſtyde mange 

Skud, der i Begyndelſen, naar de komme frem, over Jorden, 

ere hvide og forſynede med et Hoved, men fiden blive til 

Stengler, der opnage en Højde af 27,3 Fod, ere glatte og 

ſterkt grenede. Bladene borſtedannede, uligelange, glatte, 

almindeligen 374 famlede i et Knippe og have 1 til 3 ſmaa 

hindede Biblade. Bloͤmſterne nedhængende, alle dem jeg 

Har feet, tveboe. Kronerne 6bladede, ſtidengule; de yder⸗ 

ſte Kroublade ſmalere og kortere, de inderfte bredere med tilba⸗ 

gebøjede Spidſer. $ Hanblomſterne fidder mellem Stov⸗ 

naalene en liden Frugtknude, ſom aldeles mangler Griffel og 

år. J Hunblomſterne findes nogle Spor af Stifter 

aldeles uden Stovknoppe. Frugtknuden hos Hunblom⸗ 
5f4 ſterne 
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ſterne er oval-trehjørnet. Griflet af lige Længde med 

Denne. Arene 3 tilbagebbjede. Barret kugledannet, 

glat, i moden Tilſtand rodt, og omgivet ved Grunden af de 

vedblivende Kronblade. De modne Frse ſorte. 

Anmaerkn. Denne Plante har man lange anſeet for 

at vere tvekſonnet, og den er derfor af Linne ſelv ſat i den 

Gte Klaſſe. Alligevel ev ſaavel den Vilde ſom Dyrkede en 

Toeboe⸗Plante, og man har fun taget Feil deraf, ved det at 

Hanblomſterne have en tydelig Frugtknude. Men denne 

mangler Griffel og Ar og bliver aldrig til et Bær. For⸗ 

ſtjellen imellem Frugtknuderne er kjendelig nok, naar baade 

Hans øg Hunblomſterne holdes ſammen. Selv imellem diſſe 

Planter indbyrdes er en betydelig Forſtjel. Hanplanterne 

ere anderledes grenede og højere, Deres Blade lyſere af 

Farve, finere og tyndere. Kronſtilken hav fit Led paa Mid⸗ 

ten eller noget længere fra Blomſteret, end Midten. Kro: 

nerne felv ere meget længere, Hunplanterne ere derimod 

mindre, mørfere af Farve, Bladene tykkere, Leddet paa 

Kronftilfen tæt ved Kronen, og denne meget fort. Denne 

Forſtjel har udentvivl bevæget Lamarck til at gjøre en ſer⸗ 
ſtilt Art af denne ſidſte. J det mindſte paffer den nøjagtig 

til hang Beffrivelfe af A. tenuifolius, paa det nær, at Bloms 
ſterne iffe ere tvefjønnede, Paa Tegningen i Fl. Dan. ere 

Blomſterne ſlet udſatte. Gartner har tegnet Frugten 

Tab, 16. 

Egen. og Brug. Denne Plante, Hvis unge 
Stud have en faa fiin og behagelig Smag, dyrkes nu 
almindeligen i vore Haver. J dens vilde Tilfand elſter 
den en fandig, los og foelbar Jord; men da man ved. 

Dyrkning føger at forædle den og at forffaffe fig ſtorre 

og mere faftfulde Skud, bør Jorden Herefter henſigts⸗ 
masſigen tilbereder, 

Aſpar⸗ 
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Aſparges formeres enten ned Froe eller ved Made 

Der. For af erholde fuldkomment godt Fese, udmærfer 

man fia om Vaaren et tilſtrakkeligt Antal af de bedſte, 

tykkeſte og Meesft runde Skud, ſom da ikke ſtikkes, men 

Blive ſtagende til at finde Froeſtengler. Man bør vælge 

af dem, ſom forft ſtyde frem, paa det at Froet fan blive 

fuldkomment modent, og et tilſtrakkeligt Antal, fordi 

fun endeel af dem ere Hunplanter og bære Frugt. IJ 
September eller October, naar Bærrene blive mørfrøde 

og Stenglerne begynde at visne, afffjæres diffe, og Bærs 

rene ſtryges af i et Kar, hvor de forblive i 3-4 Uger, 

indtil den røde Hud begynder at ovføfeg; da gnider man 

Dem ifu med Hænderne i Kar fyidte med Vand, ſtyller 

Og gnider dem ſaalange til Frøene ere rene, hvilke da 
udbredes pan Papiir eller desi. for ar tørres. 

Froet udfaaes om Efteraaret elleve om Vaaren. 
Bedene hertil Sereder man af en god fin Havejord, ſom 

Bliver ſterkt giodet med aargammel Gjödning. Man gjør 
Naver heri, en Fod vidt fra hinanden og 1-2 Tommer 
dybe, og lægger da Frøene i 2-3 Temmers Afſtand og 

fildæffer dem med Jord. Naar lanterne i følgende 

Sommer gage op, fan hveranden med Rod borttages 
(hvis de ere alle opgaaede), faa at de tilbageblevne faae 

456 Tommer imellem fig. Om Sommeren holdes de 

vene for Ukrud, og mod Slutningen af October, naar 
Stenglerne ere visnede, bedakker man Beder med 2 Coms 

mer gammel Gjødning. J næfte Foraar kunne diſſe 
aargamle Planter allerede omflyttes. : 

De Bede, fam man nu hertil anlægger, gjores 

almindeligen 33? til 4 od brede, Jorden heraf opkaſtes 
2 til 3 Fod dybt, og Halvparten af denne Dybde opfyl⸗ 
des med gammel Koegjodning, hvorpag den opgravede. 

Jord atter lægges. Det forſte Spadeſtik Jord fan man 
f 5 ogſaa 
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ogſaa lægge til en Side for fig, for at bruge Set til Fylde 
ning til noſte Cfteraar. Maar der Hele er jevnet, afde— 

ler mon Beder med Haveſnoren i tvende Ruder, fort 

trækkes 1 Fod vidt fra Gaugen paa hver Side og altfaa 

2 od fra hinanden i Midten. J diffe Rader ſattes et 

Marke ved hver Alen, hvor Planterne da ſtulle ſattes & 
Forbind. Her gjøreg un en liden Grube, ved at opfas 
fie Jorden, omtrent 1 Zod viid og = Fod dyb. J Mid⸗ 
ten af Gruben bliver en liden Korbsining, hvorpaa den 

midterfie Deel af Planten (i SGartnerføroget Kronen) 

fætteg, hvoromkring Rodderne udbredes vandrette til 

alle Sider, Gruben foldes derpaa til med Jord og 
Beder jevnes. Ved at optage de unge Planter bør man 
vel vogte fig for at beffadige Rødderne; diſſe kunne hellere 

ikke affiudfes uden Skade for Planten, og det er fans 
ledes fun dem, der i Forvejen ere beffabigede, at man 
før bortffjære, Heri ligger en Grund mere til at vælge 
aarige Planter til at udfætte, iftedet for 2- og Zaarige, 
fom nogle bruge, da Rødderne paa de fidfie let beffabdis 
ged ved Optagningen, hoilfet de ikke godt forvinde, og 

de gamle Planter desuden ved Sætningen ere vanſteli⸗ 
gere af haandtere. 

J Henſeende til Lejet for et ſaadant Beed, da bse 
det ligge frit og nabent for Morgen: og Middagsſolen, 
og ikke være faa nær ved Træer, at deres Rodder funne 
undergrave der. Om Efteraaret, naar de opſtudte 
Stengler vigne, afffjæres de en god hals Fed over Fora 
den, og man tildæffer dem da med en halb Fod Muld. 
SY de folgende Aar ev det fornødent at give dem aarligen 

et Lag Gjedning ovenpaa. Den nemmeſte Maade ; 
hvorpaa dette fan ſtee, er følgende: Man giver dem et 
ſaadant Lag det forſte Efteraar; naſte Foraar afriver 

man heraf med en Rive ſaameget ſom vil følge med; 
dette 
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bette nedgraver man i Gangen, hbvorfra mean igjen i 
neſte Efteraar opkaſter det. tilligemed nogen Muldjord 
pan Bedet, og ſaaledes bebsver man fun et meget lidet 

Lag Gjødning herovenpaa. | 

For i det tredie Aar fse man ej — 7 med af 
ſtikke Aſparges. Kun de fisrfte og middelmaadig ſtore 
ſtikkes; de mindſte blive i de førfte Yar ſtaaende for at 
ſtyde i Stengel, ſiden afftiffer' man cafaa diſſe Saa 
ofte man ſtikker et Skud, fremdriver Roden ce nyt; faa 
ofte en Stengel ſtyder i Froe, anfætter fig ef not Die, 

fom i følgende Nar finder frem, Heraf lader der fig 
forklare, hvorfor man ikke ber ſtikke Aſparges for fange 
ud pan Sommeren; thijo tidligere man opfører at ſtikke, 

deſto ſnarere hører Stokken ogfaa op et ſthde nhe Steng> 

lør, hvorved de nye pnfatte-Pjne face mere Tid og Kraft 

til af blive ſterke. Jo fildigere man opfører at ſtikke, 

deſto fildigere flyder. den nye Stengler, og defto fvagere 

blive Øjnene, Erfaring har ogfaa forlæugfi lære, at 
Midten af Juni var den yderſte Tid til af vøhøre med 

Aſparges⸗Stikningen, hvig man elleré vil tænfe vaa at 

have gode Aſparges for det følgende Aar. Ved Stik—⸗ 

ningen bor man ogfaa vogte fig for at beſtadige Koden 3 
derfor fafier man med Kniven Jorden lider tilſide oms 

kring det Skud, man vil ſtikke. Man gjør ogfan bedſt é 

at friffe hver Morgen og Aften, da de ved at blive for 
fiore tillige blive haarde. Et godt anlagt Beed varer é 
15 fil 20 Aar, naar det paſſes og holdes vedlige. 

Den Mængde af Gjødning, fom man tilforn brugte 
for af opelſte Aſparges, afſtrekkede mange fra at opelſte 
denne faa -velfmagende og ſunde Plante. Diſſe kunne 
glæde fig ved; at der i de ſenere Tider overalt bruges 
mindre heraf end tilforn, og at man endog ved KXorføg 
er kommet efter, at man rent fan undvære Gjodning 
J og 
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og endda erholde meget mere velſmagende og hæftet lige⸗ 
faa ſtore Aſparges. Saaledes har, at jeg fral anføre 
et Exempel fra Danmark, den afdøde Gærtner Holboll 
paa Frydenlund dyrket Aſparges i leerig Jord uden aller⸗ 
mindſte Gjsdning, hoilke endnu t deg 17de Aar efterat 
de fleve anlagte gave Skud af den ypverligfe Smag og 
af betydelig Srsørrelfe. Behandlingsmaaden er den 

ſamme, fom forhen er anfert. Man fulgraver Jorden 
og forhøre den med Jord af ſorraadnet Leob, Fejeſtarn 

øg deslige iftedet for Glodniug. Hvor man hav Leerjord, 
er det ogſaa nødvendigt at dakke obenpag Bedet med 
Muld, da man ej fan ſtikke Aſpargeſen i den haarde 
Leer. Om en ny Maade af drive den hurtig, fee Bibl. 

f. Yin. 6 H. 799. 

Aſparges koges overmaade let og hurtigt. De 
mindſte bruger man gjerne at komme paa Kjsdſuppe, ſom 
de meddele en behagelig. Smag. De ſtorſte kunne halv 

koges, ffjæres i Skiver og ſpiſes med Olie og Eddike 
ſom Salat. Almindeligt er det at ſpiſe dem med den 

hekjendte Smorſauce, og under denne Tilberedning give de 
en obermaade behagelig og fillige en fund Ret, naar fun 
ikke en for ftor Mængde af Smer gjør dem ufordøjelige. 

Som Medicin har Afpargefen været brugt blandt 
de urindribende Midler. Den meddeler ogſaa Urinen en 
Lugt lig den af Violer. | 

1ode Glægt: Conval (Convallaria). 

Slagtmæerke: Bægeret mangler, Kronen eenbladet, 
6kloftet, kugledannet eller roerdannet. (Kro— 
nen hos den ſidſte rt afløfter, og Stsvnaalene 
fun 4). Barret overſedigt, plættet, skam⸗ 

ret og indeſlutter flere Froe. 

afte 

EGEDES 
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zfie Art: Lilie Conval (C. majalis £,) 

Artm. Rodſtilken nøgen, glat. Bladene ægdans 
nede, Fl. Dan. Tab. 854. 

D. Lilieconval, Majmaaneds Blomſter, Majblommer. 

Voxer i Skove, paa Volde og ſtyggefulde Steder, 

Blomſtrer i Maj og Juni. 

Udfsrl. Beſtr. Roden fleeraarig, trevlet. Mode 

ſtil ken omgives af 4-5 purpurfarvede Skal. Bladene 

glatte, bred-egdannede og tilſpidſede. Under hver Krons 

ſtilk findes ct hinder Blomſterblad, fom er fortere end Stil—⸗ 

ken. Blomſterne ere nikkende og danne en Klaſe paa 

Spidſen af Stenglen. Kronerne kugledannede med 6 

lidet tilbagebøjede Fiige, fneehvide med lidet rødt ved Grun⸗ 

den, hvor Støvnaalene, der fun ere halv faa lange fon Frugt⸗ 

børen, fidde faſt. Frugtboren felv ligner en liden ovale 

rund Flaffe med en lang Hals. Barret næften kugledan⸗ 

net, glat, rødt. Frøene guulladne, glatte, ſvagt kantede. 

Anmarkn. En Afart med fange ovale Blade og 

røde Kroner voxer ſtundum i Haver, hvor man ogfaa finder 
den afmindelige fyldt. Curtis har tegnet Planten i Fl, 

Lond, T. 302. Gartner har tegnet Frugten: De fru, 
1,716. 

Egenſtk. og Brug. Denne Plante forener med et 
ſtjont Udſeende en ſod og forfriſtende Lugt. Dog bar 

man vogte fig for af habe den i for ſtor Mængde i So: 
vekamre om Natten, Da man har Exempler paa, at dens 

Uddunſtning under diſſe Omſtendigheder har foraarſaget 
Becngſtelſer, Hovedpine ꝛzc. Naar Blomſterne visne, 
taber Lugten fig og ben forgaaer aldeles ved Tørring, 
Sele Planten har nogen Bitterhed hos fig, ſom dog er 

mindſt hos Blomſterne. Men denne forbliver tilligemed 
nogen 
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nogen Sfarphed, maar Lugten aldeles har tat fig. Pul⸗ 
veret af Blomſteret, Roden og Bærrene foraarfager der⸗ 

— 

for ogſag ſterk Nyſen, naar det ovptræffes iNaſen. 
Eriractet af Blomſterne har en afførende Egenſtab; 

man foreſtriver det til denne Henſigt fra 1Skrupel til | 
en halv Drakma. De tørrede Blomſter har man ogſaa 
brugt udvortes mod Contuſtoner og defl. kun med liden 1 
Mytte. Bærrene, famt dermed Band og Biin deſtille⸗ 
rede Blomſter, ſom tilforn vare beromte mod adſtillige 

Enydomme, . bruges nu ikke mere. Bladene give en 
gron Farbe. 

J &nftanfæg under høje Træer fortjener denne ſmukke 
Blomſt fortrinlig ar opelſtes. Den lader fig ogſaa let 

formere ved at dele Roden om Efteraaret, naar Stenglen 
er visnet, og da ſtrax uoplante den. For at have Blom⸗ 
ſterne om Vinteren elev tidlig om Vaaren, Planter mar 

bem i Potte og holder dem i foldet Huus, indtil man vil 
fremdrive Blomſterne; da fæfteg de i Drivehuus i heed 

Bark eller i en Stue ved en varm Kaffelovn, hvor man 

holder dem beftandig fugtige, til hvilken Ende man fan 
belægge Jorden med Mos. 

Faar og Geder æde Planten. Rensdyret aad den 

med Begjerlighed. Heſten, Xflet, Koen og Sviner vra⸗ 
ge dens 

2den Art: Krands Conval (C. verticillata L.) 

Artm. Bladene lancetdannede og fidde i Krandfe 
omkring Stenglen. Fl. Dan, Tab, 86. 

D. Hviderod med ſmale Slade. API, 

Sjelden. Rylling har fundet den i Sjelland ved Bir⸗ 

£erød. Weber i Holſteen ved Luͤtgenburg. 

Blomſtrer i Juni, Juli. 
i 5 udforl. 

J 
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Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, tyk, løber vandret. 

Gtenglen2:3 Fod bøj, opret, huul. Bladene lancets 
dannede, ſtilkloſe, heelrandede, 4-5 ſamlede i en Krands. 

Blomſterne langſtilkede, nedhængende, Stilkene grenede 

med 25354 Blomſter. Kronerne aflange, gronlig-hvide. 

Barret violet eller røde. * 

Egenſk. og Brug. Den har en ſoag Lugt, men 
er meget beeſt. Rensdyret aad den gjerne, 

zdie Art: Kantet Conval (C. polygonatum L.) 
| Urim. Stenglen tveegget. Bladene afverlende, 
ægdannede, ſiengelſattende. Kronſtilkene udſpringe frø 

Bladaxlerne og ere eenblomſtrede. Fl. Dan. Tab. 377, 

D. Hvidrod, Sminkerod, Verkurt, Beenverkurt, Buk⸗ 

keber, Salomons Sejl, Svinerod. 

Ikke almindelig i Krat og Lunde paa høje Steder; i 

Sjelland paa en Bakke ved Sorgenfrie ſtraas over for Brede, 

paa Nexelsen ved Adelersborg , efter Kyll. i Charlottenlund. 

Blomſtrer i Juni og forſt i Juli; Srøet modnes i Aus 
guft og September. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, vandret, Énæet, 

hvid, af en liden Fingers Tykkelſ. Stenglen 1 Fod 
høj og derover, indbøjet, ſtribet og glat. Bladene ovale, 

afvexlende, vende til een Side, ſtilkloſe, heelrandede, med 

ftærfe paa langs lobende Nerver, blaagrønne paa Overfladen, 

blegere paa Underfladen og med den ene Kant vendte op ad. 

Blomſterne niffende, 1 fjelden 2 paa hver Stilk. Kro— 

nen ror-klokkedannet, hvidladende med en grøn Krave. 

Bærrene runde, grønlig - forte. 

Egenſt. og Brug. Blomſterne have en fvag meget 
ubehagelig Lugt. Roden har en ſodladende lidet ſtaro, 

bitter 
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bitter og ſlimet Smag; den er melet og hav varet Brugt 
fil Brød i Dortid. Skulde den ikke kunne tjene til Pud⸗ 

der, Sitvelſe og deſlige? Udvortes fan den andendes med 
Mytte i blodgjorende Omſlag. Af Saften far man for: 

hen tilberedt er Sktjonhedsvand for Fruentimmer og af. 
Pulveret med Roſenvond en Sminke, hvoraf Navnet: 

Sminkerod. Schaͤfer har forſogt at giere Papiir af 
Bladene, Dens ſorte Bær ſtulle foraarſage Brakning. 

Faaret, Geden og Koen ade denne Plante, ſom 
Derimod vrages af Heſte og, Sviin. 

ade Art: AMR REDET Er Konval (C. multi- 
flora L,) 2 

Artm. BEN trind. Bladene afvexlende, ſmalt 
ægdannede, ſtengelfattende. Kronſtilkene udfpringe fra 

Bladaxlerne og ere. fleerblomſtrede. Fl. Dan, Tab, 
552. ; 

D. Hvidrod, Bukkeber, Salomons Signet, Verkurt. 

Ikke almindelig i Lunde og Krat paa høje Steder; i 

Sjelland paa en Bakke ved Sorgenfrie mellem den forrige, 

Blomſtrer i Juni og Begyndelſen af Juli; modnes i 

Auguſt og Begyndelſen af September. 

Udforl. Beſtr. Den adfſkiller fig lettelig fra den fore 

rige ved folgende: Stenglen er trind. Bladene ſmalere, 

længere og mere tilſpidſede. Kronſtilkene have 3 til s 

Blomſter hver, Kronerne ere mindre i Omfang, næften 

tragtdannede. Stifterne haarede. Bærrene mork— 

blaage. 

ne 

Anmaerkn. En Afart med trinde Stengler og 1blones i 

Krede Kronſtilke vil Muͤller have fundet ved golte. 

Egenſt. 
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Egenſk. og Brug. Rodens Smag er liig den 
forriges, ſod, flimet, ledſaget af nogen Skarphed. Den 
ev blødgjørende og fordelende og bruges med Nytte i 

Omſlag. Tyrferue ſpiſe de unge Rodſtud ſom Aſparges. 

Bladene ſtulle foraarſage Qualme, og Bærrene 
Brakning. 

Bierne føge Blomſlerne meget, 

ste Art: Tobladet Konval (C. bifolia L.) 

Artm. Bladene hjertedannede, kortſtilkede. Blome 
ſterne 4hannede. Fl. Dan. Tab, 291. 

D. Liden Lilieconval, Etblad. 

Almindelig i Skove og fEyggefulde Lunde. 

Blomſtrer i Maj og Juni og bærer modent Froe i 

Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden aarig og kneet. Steng⸗ 
ben opret, 6389 Tommer høj, med 2afvexlende, ſtilkede, heels 

vandede, glatte Blade; fjelden findes desuden et langſtilket 

Rodblad. Blomſterne ſidde i en Klaſe paa Enden af 

Stilken. Kronerne hvide, akloftede og indeſlutte fun 4 

Stovnaale. De umodne Bær grønne med Purpurpunkter, 

modne. derimod røde, med 2-3 Frege. 

Anmarkn. Weber, Roth, Smith og flere andre 

ſette den i 4de Klaffe under Navn af Majanthemum,  Udens 

tvivl bør den ogſaa adffilles fra Konvalflægten og fættes ſom 

sen egen Sfægt i 4de Klaſſe. Ingen Begynder vil letceligen 

føge den, Hvor den nu ſtaaer. 

Egenſk. og Brug. Denne fiden Plante er — 
ſtjon; men den lugter kun lidet. Den vilde ellers, for⸗ 
medelſt fit nydelige Blomſter, været af anbefale ſom Siirs 

plante til Afvexling paa ſtyogefulde Steder, 
gåden Ded, GE g De 
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De EAilhdre ville have brugt dens Blade og Blom⸗ 
fer med Nytte mod Gift og Peſt, ligeſom Froet mod 
Steen og Gruus i Nyrerne; ingen af de fildigere bæger 
have befræftet Rigtigheden heraf. 

Bierne ſoge Blomſterne meget. 

rite Slægt: Hyacint (Hyacinthus). 

Slaægtmarke: Kronen klokkedannet eller buttet agdan⸗ 
net, 6kloftet. Fligene tilbagebojede. 

afte Art: Engelſt Hpacint (H. non ſeriptus Ey 

Artm. Kronerne klokkedannede, 6deelte, med til⸗ 
bagerullede Spidfers de danne en nedhængende Klaſe 
paa Spidſen af Rodſtilken. Blomſterbladene dobbel” 
fan lange ſom Kronſtilkene. 

D. Hyacint.“ 

Voxer i Engelland, Frankerig, Italien ꝛc. Forekom⸗ 

mer almindelig hos os i Haver. 

Blomſtrer i Maj. 

Udforl. Beſtr. Løget tilrundet, Hvidt med mange 

hvide Rodtrevler nedentil. Nodſtilken omtrent 1 Fod 
høj, opret, trind, glat, opfylde inden i. Bladene om⸗ 

give Rodſtilken nedentil, ere 4 til 6 i Tallet, omtrent 3 Gan» 

ge faa brede ſom Rodſtilken, men fun Halv faa lange, naſten | 

rendede og glatte. Kronerne fidde paa Spidſen af Stil⸗— 

ken, 8 til 12, ſtundom fire i en Klaſe; de ere nikkende og 
vende ofteft alle til een Side; af Farve himmelblaae eller: vio⸗ 

lette, fjeldnere Ejødfarvede eller hvide. Hver Krone har 2 

lancetdannede Blomſterblade, ensfarvede med Kronen. 

Af Stovnaalene ere de 3 længere end de svrige. Grif— 

let er kortere end Kronen, violet oventil og har et laadent 

Ar. 
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At. Frøehufet 3fladet, 3kamret, 3klappet. Frøene 
mange, violette, tilrundede. 

Anmarkn. Curtis har tegnet Planten i Fl, Londin. 
Tab, 139. 

Egenſk. og Brug. Denne Art lugter ikke ſterkt, 
men dog ganſte behageligt. Den tjener altid fom en 
Prydelſe i Haver. Det friffe Løg have nogle troet af 
være giftigt; men beſtemte Forføg herover mangle, 

aden Art: Vellugtende Hyacint (H, orien- 
talis L.) 

Artim. Kronerne klokkedannet-trinde, halv sklsf— 
tede, bugede ved Grunden. Blomſterbladene kortere 
end Kronſtilkene. 

SX Hyacint. 

Voxer vild i Aſia og Africa. Dyrkes hos os i Haver 
og i Potte. 

Anmarekn. Denne Art er for bekſendt til at behøve 
Nogen videre Veſtrivelſe. Den findes ofteſt fyldt, fordi man 

ved Culturen beſtreber ſig for at opelſte de Fyldte fremfor de 

Enkelte. En Figur af den findes i Bniphofs Herbarium 
Cent. 1. No, 43. 

Egen. og Brug. Uden Modfigelfe er denne 
Plante den ſtjonneſte og meeſt vellugtende af dem, ſom, 
ſtjondt nedſtammende fra de varmere Himmelegne, dog 
uden Drivehuus kunne opelſtes hos os. Den Rigdom 
af Forffjelighed i Farve, Skjonhed og Vellugt, ſom 
dené Kroner frembyde, gjør den pudet af alle Blomſter⸗ 
elſtere og giver den et fortrinligt Værd. 

Til en fuldkommen Hyacint udfordres foelgende: 
Rodſtilken maa være ſterk, temmelig lang og lige; pag 

Sg 2 Spids 
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Spidſen maa ben bære en ſtor Mængde Blomſterklokker, 
ſom paa korte ſterke Stilke maae hænge næfien vands 
rette, faa at det ele har Formen af en Pyramide, med 
en lige opretftacende Krone i Spiſen. Kronerne felv 
maae være fore og fuldkommen fyldte, og ethvert Krons 

Glad hvælvet Midten. Farverne bør være rene, glinde 
fende og ſaaledes flatterede, at Bladene ere mørfere i 
Midten og gaae derfra over til det lyſere mod Kanterne. 

Man inddeler Hyacinten efter Grundfarverne é 

Blaa; Hvide og Røde, Hvortil fomme de Gule, ſom 
førft i ſenere Tider ere blevne fremelſtede og nu agtes 
hojeſt. Enhver af diffe har igjen mangfoldige Afarter 
under fig, og i de bedſte hollandſte Cataloger tæller man 
faaledeg henved 2000 Gorter. Haarlem er endnu det 
Sted, hvor Hyacinterne dyrkes fil den ſtorſte Fuldkom— | 
menhed, hvorfra naſten hele Europa forſyner fig med 
Svibler, og hvor man endnu betaler de fjeldnefte med 
100 fil 2 og 3000 Gylden Stykket. 

Den Ford, fom man anfeer for den bedſte til Syas 
cintdyrkning, tilberedes af fin Havejord, Strandſand 
eller reen Lobjord og gammel Koegjodning, ligemeget af 
hver. Naar den ev vel blandet og gjennenrarbejdet, fam 

man bruge den ſaabel til Bede i Haver, hvor man epta⸗ 

ger den almindelige Jord et Par Fod dybt og fylder denne 7 
iftædet, fom og til Potter. Man tillaber et ſaadant 
Bed 3 til 4 Uger før Soiblerne ffulle ſettes, og naar 
man da læggev dem, kommes endnu paa Bunden af det 
Sul, ſom gjøres til hver, lider udvaffet og ført Strand: 7 
fand og fiden lidet omkring Sviblerne, hvorved man 
troer at bevare dem fra Forraadnelſe. De fættes i Ras 

der 6 Tommer fra hinanden t Forbind. De flerfe læge] 

ges 6, de mindfie 4 Tommer dybt. Den bedſte Tid til 
Hpacintlægningen ev omtrent i Midten af October, naar 

Jor⸗ 
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Jorden er nogenlunde tør og Vejret klart. Om Vin⸗ 
teren, ifær ved Barfroſt, dæffer man de bedſte Svibler 
med Garverbark eller Halm. Naar de begynde as ſtyde 
frem, aftages Dæfningen efterhaanden. 

Naar Bladene efter Afblomſtringen begynde at 
gulnes, optages Sbiblerne, henlægges paa et tørt og 

luftigt Sted, og afpudfes fiden med Forfigtighed. Man 

bruger ogſaa at lægge dem i Bunker af tor Jord, eller i 
Kaſſer fyldte med Jord, ſtrax efter at de ere optagne; 

hvor de da forblive i 3 til 4 Uger, til den udvendige 
Hinde er tor. De lægges i den tørre Jord indtil Hals 
fen og ſtage ude, undtagen naar det regner. Naar de 

tages op heraf, gjemmes de pan et ført Sted eller og 
lagviis i Kaſſer med Sand, efterat de vel ere aftørrede, 

De ſtörſte af de unge Log, fom ere fremſtudte ved Siden 
af de gamle og gaae flet fra, kunne aftages og udplantes 
paa famme Maade fom ovenfor er fagt, de mindre lader 

man blive ſiddende. Det er ſſeldent, at de Leg, ſom vi 
forffrive fra Holland, vare længere end et Aar, uden af 

forringes 3 ligefaa blive de unge, fom vi tillægge, ſſel⸗ 
den faa ſtjenne, fom de haarlemſte. Almindeligen ſtjule 
Bioemifterne der den Maade, hvorpaa de formere deres 

Svibler, fom en Hemmelighed; dog er man kommet 
efter, af den beftaaer deri, af de i den friffe Svibel 

gjøre en Aabning lige indtil Spiren, ſom lidet ſaares; 
derpaa lægges den hen til Torring og udſtyhder nu fra 
Spiren mangfoldige unge Soibler. Denne Fremgangs— 

maade grunder fig paa diſſe Logs ſterke Reproduktions— 
kraft. 

De Sbibler, ſom man planter i Potter for ſiden 
at have i Stuen, lægges fun omtrent 1 Tomme dybt 
i den forhen Geffreone Jordblanding. Da man veed, 
hvor laug Tid enhver Gort Lag omtrent behøver for at 

683 blom⸗ 
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blomſtre, ſaa retter man ſig derefter med Plantniugen. 
De bedſte dobbelte ligge almindeligen 46 fil 50 Dage 
inden de bGlomfire. De enkelte blomſtre allerede efter 
nogle og tredive Dage. J be ſaakaldte Svibelglas op⸗ 
elffer man dem ogfaa i Wand, ſom dagligen maa for⸗ 

nyes. 

Bil man forſkaffe fig ret ſtjanne Hyacinther og und⸗ 
gaae at betale Gviblerne fra Holland, faa opelſter man 
Dem af Frøe. Dette famles af de ſmukkeſte blandt de 
enkelte eller fun lidet fyldte Hyacinter, thi de meget 
fyldte bære intet Frøe. Man. gaaer frem hermed paa 

ſels ſamme Maade, fom ved Have Tulipanen er anført, 
Kun lægger man Mærke til, af Hyacinten ikke er faa 
haard mod Kulden, og at altſaa Kafferne, hvori Froet 
ſaaes, maae i ſtrengere Froſt bringes i Huus eller dak⸗ 

kes med Bark, Straa eller deſſige. Saaes Froet f. Cr. 
i Slutningen af Auguſt eller Begyndelfen af September, 
faa ville be unge Planter komme frem i Marts; de bes 

høve da endnu at dakkes leg mod indfaldende Froſt. 

Efter Beffaffenheden af Vejrliget udſettes de i det Frie 
i April eller Maj i fuln Soel, men gibes ſiden Skygge. 
J Auguſt eller September funne de unge Svibler ude 
plantes i de tilberedte Bede, et Par Tommer fra hinans 
den og ligefaa dybt. Her gives de ogſaa en let Bedak⸗ 

ting, F følgende Hoſt løsnes Jorden lidet omkring dem, 
og man bringer et Par Tommer friſt og god Jord paa. 
Om Vinteren dakkes de atter og optages endelig i tredie 

Var efterat Bladene, ere visnede. Nu bevares de paa 

fædvanlig Maade indtil Plantningstiden, da de udfættes 
i et tilberedet Bed 6 Tommer vidt og 4 Tommer dybe 

og forblive fer til de blomſtre. Et Hyacintlog varer 
almindeligen i g Mar, naar det behandles godt. De, 
ſom fendes fra Holland, ere almindeligen gamle. 9 

— or⸗ 
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forlænger og forſtjonner fin Hyocintflor ved at give dem 
Sfygge for Solen paa den varmefte Tid af Dagen, og 
ved af frie dem fra ale for meget Vand, 
; Om deres videre Cultur fan efterſees de Skrifter, 
ſom ere anførte ved Tulipanen S. 4463; 0og desuden 
"Des Jacinthes, de leur anatomie, ———— et 

culture par St. Simon. Amſtr. 1768, ſamt Fleiſchers 
og Steens Haveboger. 

die Art: Muffat Hyacint (H. muscari L.) 

Artm. Kronerne agdannede, naſten ſtilkloſe, alle 
ligedannede, med 6& korte tilbagebsjede Tænder. 

D. Muſkat Hyacint. 

Voxer i Levanten. Dyrkes hos os i Haver. Weber 

anforer den ſom voxende vild i en Eng ved Flimbek i Holſteen. 

Blomſtrer i Maj. Juni. 

Egenſk. og Brug. Den udføreder en fød og beha⸗ 
gelig Lugt, men fom tillige er ſterk nok til at forvolde 
Hovedpine, maar den ſattes i tillukte Værelfer. J Has 
ver gjør den ogſaa for Øjet en god Virkning. Den er 

fet ar dyrke og Fræver ingen færdeles Pleje. 

rate Slægt: Berberiſſe (Berberis). 

Slægtmærte: QBægeret 6bladet. — Kronbladene 6, 
hvert Blad hav tvende Kjertler ved Grunden, 
Griflet mangler. Frugten er et aflangt, buts 
tet, 1famret Bær med 2 aflange Froe. 

afte Yet: Almindelig Berberiſſe (B. vulgaris I.) 

Artm. Blomfierne danne enkelte nedhængende Kla—⸗ 
fer. Bladene omvende ægdannede med bruſtartede Tab 
fer paa Randen. Fl. Dan. Tab. 904. 

G94 ** 
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D. Berberis. 

Voxer fjelden vild hos os, men dyrkes almindeligen 

i Haver og ſtundom ſom levende Gjerde; ſaaledes findes 

den imellem Skovshoved og Hvpidovre i Sjelland o. fl. 

Steder. J 

Blomſtrer i Maj og Juni. Barrene modnes i Sep⸗ 
tember, October. 

Udfoerl. Beſtr. Denne Buſk opnaaer en Højde af 

653 Fod. Barken er aſtegraa og glat. Vedet fiint 

og guult. Grenene kantede, beſatte med ofteſt 3kloftede 

Torne. Bladene omvendt agdannede, kortſtilkede, med 

bruſkartede, lige opſtaaende Takker pan Randen; de ere bles 
gere paa Underfladen og fidde 2 til 5 famlede. Bloms 

ſterne danne nedhængende; Klafer, ſom udſpringe afvexlen⸗ 

de imellem Bladene. Kronerne gule, ethvert Kronblad 

har tvende fmaa fremftaaende Kjertler ved Grunden. Støvws 

" maalene ere udftaaende før Befrugtningen ſteer; ved, før 

Den Tid, at berøve Stifterne med en Naal eller deslige, 

fpringe de med Kraft hen mod Frugtboren. Siden indtage 

de igjen deres forrige Stilling, men kunne ikke oftere gjens 

tage hiin Bevegelſe. Bærrene aflange, røde. Frøene 

have famme Form. 

Anmarkn. En Afart heraf med violette Bær fores 

kommer undertiden. Ligefaa finder man frundom Bær uden 
Froe, hvilfet dog fun har Sted hos gamle Buſke. Gærts 

ner har tegnet Frugten Tab, 42, hvor Bærrene dog ſynes 

mere ægdannede end de forekomme hos os. 

Egen. og Brug. Berberiſſen er en af de meget 
nyttige Buſte, og man fan derfor ikke nokſom anbefale 

dens Dyrkning. Den lader fig ler formere faavel af 
Froe, ſom ved Rodſtud og Aflæggere. Den fidfte Maade 
* give 
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give de fleſte Fortrinnet. Man vælger til Aflaggere de 
unge etaarige Skud og aflægger dem om Efteraaret, naar 
Bladene begynde af visne, J det næftfølgende Efteraar 

tages de op og henfættes paa det Sted, Hvor de finde 
blive. Vil man benptte fig af Rodſtuddene, da froſtik⸗ 
kes de pan famme Tid og udplantes firar.  Selo ved 
Stiklinger fader den fig formere paa famme Maade ſom 
Ribs og Stikkelsber, men meget vanſkeligere. Onſter 
man at formere den af Froe, ſom dog (hoor man vil ops 
elſte den i nogen Mengde) er den bedfte Maade, faa fam: 

les de velmodne Bær i September eller October; man 
renſer dem fra Maſſen, ſom Bærrene indeholde, og efs 
terat de ere afvaſtede, giemmes de paa et ført Sted til 

Foraaret, da man udfaaer dem tyndt i Rader, hvor de 
bedekkes med Jord. Planterne komme da frem efter 
4 til 6 Uger og opnaae endnu dette Aar en Storrelſe 
af 3 til 9 Tommer. SF de følgende Aar onifættes de. 
Det er fornemmelig den Afart, ſom iffe giver Frse, 
at man forplanter ved Aflæggere og Stiklinger. 

Ved Form og Udfeende anbefaler Berberiffen fig 
ſaavel til Lyſtanleg, ſom til levende Gjerder. Dens 
ſmukke Blomſter og ſtjontfarvede Ber, ſom OHjet om 
Vaar og Haft møder med Velbehag, give den en uſtri— 

dig Ret til den forſte Plads. Til levende Gjerde kunde 
man indvende imod den, at den ikke lukker nok nedentil; 
men dette vil komme an pan, hvorledes den plantes og 
holdes; ogfaa bør man lægge Mærke til, at den freder 
ved fine ftærfe Torne. 

Barken har en bitter Smag. Et Afkog deraf 
faner en Gafranfarve, er meget bitter og bliver ſortla— 
dende ved tilſat Jernvitriol. Den indeholder altſag en 
fammenfnerpende eller en Garveſtof. Roden Har den 

ſamme bitre Smag, Hvilfen ogſaa Vedet beſidder, men 
685 i langt 
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i langt ringere Grad. Paa Grund af denne Egenſtkaß 
har man anbefaler baade Roden og Barken ſom ét ſtyr⸗ 

kende Middel; man paaſtaaer, at en Jafuſion heraf ſtal 
beſidde en afførende Egenſtab, og de Xldre have beromt 
Uffoget af Barken mod Guulſot. Bladene ere idet fyr» 
flige, bittre og ſammenſnerpende, ogſaaga diſſe har man 
brugt i Afkog, ſom —A— Middel mod Diar⸗ 
rhoer 2c. 

i 

i 

Moden og det gamle Ved, ſom er haardt og ſmukt | 

flammet, bruges af Snedkere til indlagte Arbejde, og af 
Drejere til adſtillige Smaating, ſaaſom Pibersr, Strik—⸗ 

kepinde ꝛc. Skomagerne bruge det til Plokker; det 
giver ogſaa gode Tænder til River. Naar det brændes, 
giver det en betydelig Hede. Barken eller rettere Bas 
ſten benyttes tilat farve: uldent Toj guult. Den blis 

ver ogfaa anvendt til at farve Saffian, ſom deraf faace 
en høj Farve og ſmuk Glands. Laderet bliver grønt, 
naar det, efterat være farvet guult i en Suppe af Ber⸗ 
berisbarken, tørres og dyppes i en Opløsning af Indigo 
i Sooolfyre. Flere Sorter Tree modtage en ſmuk guul 

"Farve, naar det overſtryges med Afkogningen af Rodens 
Bark, ifæv om det i Forvejen ev bejtſet med Allun. Med 
de tørrede Grene og Blade har Sukkov anſtillet Farves 
forføg. Tøj, ſom var bejtfet i Allun, ſik en god Pailles 

farve. Det n fom var. forberedet med Jeravitriolh, ſik 
en ſterk mættet og ſtjien Olivenfarve. Med de fødte 

ær fan man farve leberrodt. J Beitſen maa da ingen 
Viinſteen bruges; men jo mere Allun man tilfætter; 
defto lyſere bliver Farven. 

Blomſterne have en temmelig. fiærk Lugt, ſom i 

nogen Fraſtand er behagelig. Men den fornemſte Nytte 
give Bærrene. Diſſe befidde en Shre, fom i Velſmag 

og — Egenſtaber ikke giver Citronſaften meget efter. 
Meeſt 
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Meeſt Lighed har den med Tamarindeſaften, op ved des 
miff Behandling anſtyder den i ſamme Cryſtaller ſem 
Sukkerſpyren. Man indſamler Bærrene i September. 
Før de have faner en eller to Natters Froſt, anſee nogle 

dem iffe for fuldfommen modne; men Syren er mere 
concentreret hos de ikke fuldfommen modne efter Sche—⸗ 
les Forføg. "For at erholde Saften, knuſer man Bærs 
rene i en Morter og perfer dem i et linned Klæde, eller 

og de behandles i en ſaadan Maſtine, fom til dette Brug 
er opfundet af Ankarkrone og tegnet i foenfte Veten— 
ſtaps Akademiens Handlingar 1749. S. 66. ” Denne 
Saft Lader fig giemme i flere Aar, naar den, efterat 
være bleven klar, kommes paa Flaſter og oberghydes med 

et lidet Lag af Bomolie; og ſaaledes ev den tjenlig baade 
ſom Lægemiddel og til Brug i Huusholdningen. 

Y hidſige Febre gives Berberisſaften ſom kjelende 
Drik med god Nytte. 4 til 6 Lod af Saften blandes 
med £ Wotte Vand og noget Sukker. Man indkoger 
den 9 til en Moes med Sukker, og under denne 

Form kan den enten fortyndes med Vand eller fæstes til 
Mixturer og deslige, J det Forhold af 1 Deel Berbes 

risſaft til 3 Dele Rum og 6 Dele Vand giver den 
med det — Sukker en meget god Punſch. Bar— 

vene ere for ſure tilat fvifeg rage, men naar de indkoges 
med Sukker ere de yderſt behagelige. Man ſylter fars 
ledes de hele Klafer, efterat man i Forvejen har aabnet 

hvert Bær med en ſpids Raal for af tage Kjernerne eller 

Froet ud, fom har en ſammenſnerpende ubehagelig Smag. 

Til 2 Pund Hær tager man ligefaa meget Sukker og 
koger dem hermed, til Saften bliver rød og ſtummer op, 
da afſtummes de og tages fra Ilden en Times Tid, gives 
derpaa et langſomt Opkog, og maar de atter ere affjøs 

lede, foldes de i Slag eller Krukker. Hvor man har 
Frugs 
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Frugten i Overfladighed, kan den ogſaa bruges til Bren⸗ 
deviin, hvoraf den ved Gjæring iffe giver lider. . 

De flleſte Huusdyr, undtagen Heften og Svinet, 
æde Bladene, 

13de Slægt: Kalmus (Acorus). 

Slagtmarke: Blomſterne fidde tæt ſamlede paa en 
trind Hylſterpille, ſom udfpringer fra Kanten 

af et Blad. Baegeret mangler. Kronen 
6bladet. Griflet mangler, Froehuſet oms . 
vendt pyramidedannet, zkamret. 

rffe Art: Almindelig Kalmus (A. Calamus L.) 
Art. Bladet, hvorpaa Hylfteret fidder, er ovenfor 

denne flere Gange længere end Hylfterpillen ſelb. Fl 
Dan, Tab, 1158. 

D. Kalmus, Kalmerod, Vellugtende Flæg. 

Almindelig i Vandgrofter, Aaer og andre fagte rins 

bende Vande. 

Blomſtrer i Juni og Juli, 

Udførl, Beſtr. Roden fleeraarig, vandret, leddet, 

af en Fingers Tykkelſe. Bladene fværddannede, undertis 

den bolgede og indentil opfyldte med en fvampet Maſſe. 

Hylſterpillen af Skikkelſe fom en liden Finger, udgaaer 

fra Kanten af et Blad. For at underſoge Blomſterne fan 

man ffjære denne midt igjennem, man vil da finde 6 aflange 

Kronblade, der ligne Sfæl, ere nedentil hvide, men brune 

mod Spidfen, 6 gule dobbelte Stvknoppe, et meget fort 

ellev aldeles intet Griffel. Frøehufet aflangt, ligeſom 

ſammenſat af 2 Pyramider; den overſte Deel tyk, kort og 
op⸗ 



Sexhannede. | 477 

ophøjet oventil, den nederſte længere, omvendt pyramidedan⸗ 

het, gjennemſigtig; de 3 Kamre ere opfyldte med en gjens 

nemfigtig Gelee. Froet fommer fjelden til Modenhed. 

Anmarkn. Gartner har en Tegning af Frugten 

Tab, 84. 

Egenſk. og Brug. Bfandt dem af vore inden 
landſke Planter, der ere bekjendte for at beſidde aromati⸗ 
fle eller Érydrede Egenſtaber, bærer Kalmuſſen letteligen 

Fortrinnet. Denne krydrede Stof ligger ifær i Roden, 
ſom tillige ev bitter; ogſaa Bladene have en behagelig 
pirrende Lugt og Smag. Wed Vand uddrages det bite 
fre, ved Biingejf det krydrede af Planten. Den indes 
holder ogfaa nogen Olie. 

Kalmusroden giver faavel Menneſte⸗ fom Dyrlæs 
gerne et af de Midler i Hende, hvis Brug vort Climat 
gjør fan nødvendigt, Den er nemlig et ypperligt opli⸗ 

vende Middel, Til at befordre Fordejelſen bruges den 
ofte, og da fan man for Velſmags Skyld betjene fig af 

den i Sukker nedſyltede Rod, fra 2 Obintin til 1 Lod. 

Ellers gives den ogſaa i Pulver og bruges faaledes med 
Held mod flere Sygdomme, hvis Warfag ligger i Mas 
vens Svoæftelfe, Mod Vandſot anbefales den af Allio— 

ni, og et Afkog af Roden mod Raadde i Benene af 
Moench. Den modſtaaer Korraadnelfe efter de Forſog, 
ſom man far anſtillet med den paa Blod. En Paagyd⸗ 
ning af and paa Roden bliver lidet flimet, faaer Ros 
dens Lugt, ſmager i Begyndelſen lidet ſodlig, ſiden bits 

fer og ſtarp; kommer man Jernvitriol til, bliver ben 

galfertet og hoidlig. Kalmusroden indeholder ſaaledes 
ingen Garveftof, ſom nogle have troet. 

Naar Roden tygges, fremlokker den Syvttet i ſtor 
Mængde; derfor bruger man den ſom et Middel til at 

bevare 
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bedare fig mod Smitte; dog er bet ikke godt at gjøre en 
, Bane af af tygge enten denne eller andre ſaadanne —— 

pirrende Ting. Den ſattes ofte pan —A— ſom 
den giver en god Smag. 

Intet Huusdyr æder den. 

14de Slægt: Siv (Juncus). 

Slegtmerke: Bægerbælgen hos de fleſte 2klappet, 
lidet. Kronen 6bladet. Freehuſet ægdannet 
eller trehjørnet, 1famret med 1.ftil. 3 Froe eller 
Zzkamret med mange Frøe, 

* Straaene bladloſe. 

afte Art: Knop Siv (J. conglomeratus L.) 

Artin. Straͤget nøgent, lige opſtagende. Blome 

ſterne udfpringe paa Siden af Siraaet i en liden Cop, 
ſom er ſterkt ſammentrukken og ligner eg Hoped. Fl 
Dan, Tab, 1094. 

D. Siv, glat Lyſeſtv, Sumpſiv. 

Voxer almindelig ved Søer, i Kjær og Grovter, ogſaa 

paa andre fumpige og moradfige Steder. 

Blomſtrer i Juni, Juli. 

Udfsrl. Beſtr. Roden fleeraarig, tyk, næften vante 

tet. Straaene 12 til 2 Fod høje, flere fra een Rod, 

oprette, trinde, glatte, bladløfe, opfyldte inden i med en 

hvid Marv. Ved Grunden ere de omgione af buttede 

Skeder, ſom ofte have et Stat i Spidfen. Bladene, 

ſom fomme fra Roden, ligne Straaet. Omtrent en Haand 

bred neden for Spidſen af Straaet og van Siden af dette 
udfpringe Blomſterne i Form af et Hoved, Krontillb 

5 kene 
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fane ere forte, men mange, og forfynede med hindede 
Biomferblade, Bægerbælgene ere 2, meget (maa, men 

Fjendelige nof under Lupen. — Kronbladene 6, ægslans 

cetdannede, meget fpidfe, meer eller mindre guulbrune. 

Stovnaalene har man undertiden fundet at være fun 

3; jeg har dog ſeet 6. Froehuſet er 3hjornet, omtrent 

af lige Længde med Kronbladene, har et fort Griffel paa 

Spidſen og et 3keftet Ar. Frøene hvidlige. 

Anmarkn. Paa den ellers ypperlige Tegning i Fl, 

Dan, feer. man iffe de tvende ſmaa Bagerblade, ſom denne 

Art virfeligen har. Diffe ere tegnede af Leers i Fl, -Her- 

bornenſis Tab, 13. Fig, 1. 

Egen. og Brug. Denne Sivart er opfylde med 
en betydelig Deel Marv, ſom af en ovet Haand let fader 
fig adſtille fra Straaet, der omgiver det, og anvendes 
ſaaledes almindefigen til Væger i Lamper; da Marben 
er overalt ligetyk uden Ujednheder og godt ſtikket til at 
tiltrekke Olien, fan ev den meget af anbefale fil dette 
Brug. Der hele Straae brugeé til Fletningsarbejde, 
til Maatter, Stolefæder x.5 man fletter endog Sadler 
heraf i Ihlland. 

Creaturene æde den kuns, medene den er ung. 

2den Art; LyfeSiv (J. effafus): 

Urim. Straget nøgent, lige opretſtaagende. Blome 
fierne udſpringe paa Siden af Straaet t en udſpredt 

Top, og ere aflange. Fl, Dan. Tab, 1096, 

D. Lyſeſiv. 

Voxer almindeligen i Kær og pag moradſige Steder, 

— i Juni, Juli. 

Udforl. 
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Udfør, Beſtr. Roden fleeraarig. Straaet 2-32 
Fod højt. Blomſterne danne en udbrede Top, med” 

grenede uligelange Kronftilfe, Kronbladene guulgrønnes 

Froehuſet mere buttet end hos forrige Are, fom denne 

i det Sele ligner meget, men fra Gvilfen den dog ved fin 

Størrelfe og udbredte Blomſtertop kan pen: Frøene 

ere gule. 

Anmæerkn. En af Blomſtret findes hos 

Leers i Fl, Herbor, Tab, 13. Fig, 2, . 

Egen. og Brug. Da denne Art har ſamme 
Egenſtaber, fom den forrige, men er ſtorre end den, 
faa flader den fig endnu bedre bruge til Væger og flettet 

Arbejde. Det er egentlig den, hvoraf man i Engelland 
forfærdiger Sæder til Stole, og i Japan Gulotepper. 
Kor at bringe Straaet til af naae den flørf muelige 
Højde; dyrkes Den der ligeſom Riis paa vaade Steder, 
og bleges ſiden, før den ſtal bruges, 

Heſte og Geder æde den medené den er ung. 

zdie Art: Blaagraat Siv (J. glaucus Ehrh.) 

Artm. Straaet nogent, blaagraat, indbojet mob 
Spidſen. Blomſterne udforinge paa Siden af Straaet, 
danne en udbredt Toy; dens Grene fange og forſynede 
ved Grunden med morkbrune Blomſterblade. Bloms | 
ſterne (elv tilſpibſede. Fl. Dan, Tab. 1159. | 

DL "Al 

Voxer hyppigen i Holſteen omkring Preez. J Sjels 

land ved Flaſtekroen. 

Blomſtrer i Juni. 

Udfoͤrl. Beſtr. Den adſkiller fig let fra den forrige 

ved følgende; Straaet er kortere, 1 til 2 Fod højt, 

] | traad⸗ 
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traaddannet lidet indbøjet med Spidſen. Blomſterne 

danne en Top, ſom er ſtorre. Kronſtilkene ere meget 

længere og mere grenede. For Blomſterne fuldkommen 

udvikle fig, eve de ſyldannede. Blomſterbladene eg 

Baegeret ere morkbrune med en lyſere Kant. Kron— 

bladene endnu morkere, meget finale lancetdannede og 

meget ſpidſe, længere end den forriges og hverandet Blad 

markeligen fortere end de ovrige. Froehuſet er kortere 
end Kronen, og ſpids. 

| Anmæretn. Under Ravn af J. infexus far Leers 

en Tegning af denne Plantes Blomſter i Fl, Herb, Tab, 

13. Fig. 3. | 
Egenſk. og Brug. Man fan benytte fig af denne 

fil fint Fletningsarbejde. Til Væger er dens Maro 
for tynd, Heſtene æde dem, medens den er ung. 

4de Art: Tyndſtenglet Siv (J. ſiliformis L,) 

Urim. Straaet nøgent, traaddannet, nikkende. 

Blomſterne danne en meget liden, faablomſtret Top paa 
Siden af Straaet, Fl. Dan, Tab, 1207, 

S. 

Sjelden. J Tepri Moſe ved Hjorteſpring i Sjelland, 

i cen Dam i Hirſchholms Skov. Profeſſor Viborg har 

fundet den i Flyveſandet paa Veſterkanten af Jylland. 

Blomſtrer i Juni. 

Udfsrl. Beſtr. Roden trind, krybende, ſtallet, fore 

ſynet med mange Trevler og ſtyder en Mænade Straae; 

den Gar en guulbrun Farve, og er undertiden faa tyk ſom 

en liden Pennepoſe. Stranet fra É til 12 Fod højt, 

traaddannet og ſtribet, opret indtil der Sred, hvor Blome 

ſterne udfpringe, derfra bøjer det fig ofte ned i en Bue. 

2den Deel. H h Neden⸗ 
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Nedentil er Straaet omgivet af brune Skal, og ef og andet 

enkelt fort Blad. Blomſterne udføringe enten midt 

paa Straaet eller oven for Midten. De ere ſſelden flere 

end 4 til 7, hvoraf nogle ftilfløfe, andre ſtilkede, og diſſe 

Stilke undertiden 2blomſtrede. Bægerbladene ægdans 

nede, ſpiſdſe. Kronbladene fancetdannede. -Frøe bh us 

fene omvendt ægdannede, trehjornede og forſynede med 3 

ſtarpe Kanter. 

Anmarkn. Denne ante forekommer under fan fore 

anderligt et Udfeende, at den ofre fætter den Søgende & 

Forlegenhed. Linne anfører udtrykkeligen, at Straaet er 

ſaa tyndt, at det ikke kan holde ſig opret, og at Blomſter⸗ 

ne udſpringe midt paa Straaet, Saaledes er nøjagtig den, 

fom findes i Tepri Moſe. Den fvarer ogſaa gode til Rajs 

Beſkrivelſe, ſom Linne citerer. Derimod har jeg en for 

mig fra Flyveſandet i Iylland, hvor Straaene ere over 

en Fod lange, men fuldkommen oprette og meget tykkere. 

Roden hos den er aldeles fom hos Sand Staren (Carex 

arenoria), og Stragene ſtyde fig op herfra faa tær, at de 

danne ſtore tykke uffe, Blomſterne udfpringe hev næften 

paa Spidfen af Straaet, ere meget langftilfede og ofte . 

grenede. Et andet Yndivid, ogſaa fra Flyveſandet, har 

ligefaa en ſterk krybende Rod og buffer fig, men. Stragene 

ere neppe en halv Fod høje, Blomſterne alle fuldfommen 

ſtilkloſe, uagtet de ere i Frøe, og Froehuſet mere tilrundet 

oventil og Gutter. Man feer, at det er ben ſamme Plante, 

fom Gmelin i Fl. Sibirica 1. P. 71 beſkriver fra Kamt⸗ 
ſchatea, og ſom Steller far fundet i Sandet ved Baical 

sen. $ Profeffor Schumachers Herbarium ligger den 

famme Plante, givet ham af Curtis, under Navn af J. 

glaucus, Withering anførr ogfaa denne og citerer hers 

til Curtis Catal, Man feer let, af den er yderſt ſorſtjel⸗ 

lig 
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fig fra vor J. glaucus, Planter af tyndſtenolet Siv, 
fom jeg hav fundet ved Upſala, ere igſen forſkfellige fra 

vore," ved 3 meget ſtarpe Kanter paa Froehuſene, og ved 

mørkere Kronblade. Planten med langſtilkede Blomſter 
har Leers tegnet i Fl, Herb, Tab, 13. Fig. 4. Pluke⸗ 
net har tegnet den hele Plante med næften friffløfe Blom— 

fir i hans Phythographia Tab, 40, Fig, 8, men giver den 

- en Rod, ſom naſten ligner et Løg. Uagtet Scheuchzers 

Figur i hans Agroſtographia T.7. Fig, 31 fan kjendes, ſtaaer 

Den døg langt tilbage for Tegningen i Fl. Dan, 

Egen. og Brug. Til at opfylde Mofer er den 
formedelſt fin temmelig ſtore Rod meget tjenlig. J Fly⸗ 

vefand, hvor Roden kryber endnu mere, fæfter den ogs 
faa Sandet. Den er i øvrigt for fjelden hos og til af 
afgive nogen væfentlig Nytte. 

ste Are: Børftebladet Siv (J. fquarrofus L.) 
Artm, Straaget nøgent. Bladene borſtedannede. 

Blomſterne ſamlede pan Spidſen af Straaget i ſmag Nog⸗ 

— er, ſom tilhobe udgjore en aflang Lop. Fl. Dan, 
Tab. 430. 

D. Hvirlekamp. 

Voxer almindeligen i Moſer og Kjær, ogſaa paa magre 

og ſandige Steder; vid Bagſvard, Ordrup, i Remiſerne paa 

Amager ꝛc. 

Blomſtrer i Juni, Juli. 

Udført. Beſter Roden fløraarig. Straaet I til 
zl Fod højt, glat, ſtribet, paa den ene Side neden til lideg 

ophøjet, paa den anden rendet. Bladene komme fra 

Roden i betydeligt Antal, ere borſtedannede, rendede, op⸗ 

naae fun omtrent halvdelen af Stragets Længde, Bio me 

ſterne omgives, hvor de udſpringe, af tvende hindede Ske⸗ 

Hh 2 der/ 
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der, lig et tobladet Hylſter; herfra udbrede de ſig paa ulige 

lange Stilke i ſmaa Nøgler. Hvert Nogle har igjen en kor— 

tere hindet Skede. Kronbladene ægslancetdannede, 

fpidfe, brunlig: grønne med lyſere Kanter og en lyſere Linie 

i Midten, af lige Længde med Frøehufet, ſom er ægdans 

net- aflangt, naſten 3fladet og buttet. 

Anmarkn. Wildenow har en Figur heraf i Prod, Fl, 

Berolinenf. T, 4, under Navn af J. Sprengeli, Loeſel $ 
Fl, pruffica p. 1:15. No, 29. Den bedfte Fiqur findes i 
Moriſons Hiftor, Oxonienf, IE, S, 8. T. 9. Fig. 13. 

Egen. og Brug. Dette Græs er ſtiot og ſtridt, 
dog ædes det af Heſte. Hvor det ſtager paa torre Stes 

Der, vidner def om en liden frugtbar Jordbund. 

9— Med bladede Straae. Bladene trinde. 

Gte Art: Leddet Siø (J. articulatus L.) 

Urim, Straaet bladfuldt, opſtigende. Bladene 
fladtrykt strinde med mange Knuder eller Led. Bloms 
ſterne danne en ſammenſat Top. Kronſtilkene fleerblom⸗ 
ſtrede. Fl. Dan. Tab. 1997. 

D. Sivgræs, fom vorer i Vand. Kyll. Buſt, Lopurke. 

Voxer temmeligen hyppigt i Mofer og fumpige Enge. 

Blomſtrer i Juni, Sult. 

Udførl, Befir, Roden fleeraarig, vandret, træet. 

Stranet 1 til rå Fod højt, lidet nedliggende ved Grun⸗ 

den, ſiden opret, trindt, glat, forſynet, med Blade. Blå as 
dene 2 Fod lange, trinde, dog lider fladtrykte, med mange 

Led tæt paa hinanden, fom føles (er, naar man lader Fine 

grene løbe op derad. Naar Bladene tørres, blive de tydes 

ligere, Bladets nederfte Deel omgiver Straaet fom en 

Skede. Blomſterne danne en Aiden faablomſtret Top, 
hvis 
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hvis Stilfe ere tvedeelt-grenede. Paa hver StilÉ findes 

gjerne 5 til 6 Blomſter ſamlede. Nogle faa, ſom fidde hvor 

Grenene dele fig, ere ſtilkloſe. Bægerbladene af lige 

Længde med Kronbladene, agdannet-tilſpibdſede, hindede. 

Kronbladene ſpidſe brunladne. Froehuſet trehjornet, 

ſpidſt, længere end Kronen. 

Anmarkn. Denne Art er J. articularus 2 Lin, J. aqva- 

ticus Roth. J. compreſſas Relb, og Sibth. Derimod ſynes 
J. obtuſiflorus Ehr., ſom af Forfatterne citeres hertil, af 

være en ganſke forſtjellig Plante. Moriſons Tegnina i 

Hift, ox, II, S, 8. T. 9. Fig, 2 paa højre Haand paſſer 

nof fan godt til vor Plante, ſom Leers i Fl, H, T, 13. F. 

6. Singen af dem turde jeg med Vished paaſtaae af være 

vores. En topſpirende Afart findes ofte og er i Norge bes 

kjendt under Navn af Iglegras. 

EgenfÉ, og Brug. J Mangel af noget Bedre ædes 
den af Hefte og Køer. Man finder den undertiden 
meget fuld af Inſekter, iſer af Mideſlagten (Acarus). 

7de Art: Skob Siv (J. ſylvaticus Rothi.). 

Artm. Straaet bladfuldt, opret. Bladene trinde, 
med mange Knuder eller Led. Blomſterne danne en 
fleerdobbelt ſammenſat Top, i hvert Knippe 556. Krone 

bladene tilfpidfede. Fl. Dan, Tab, 

D. Sivgræg, ſom vorer i Skoven. Ryll. 

Voxer i fugtige og vaade Lunde, fe Ex. i Ordrups Mos 

fen henimod Dyrehaven; ogfaa i Flyveſandet paa Veſterkan⸗ 

ten af Iylland. 

Blomſtrer i Sult, 

Udfør, Beſtr. Denne Art adffiller fig fra den forrige, 

hvormed man tilforn hav ſammenblandet den, ved følgende: 

QD 3 … Roden 
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Noden er krybende. Straaet 2 Fod højt og derover, 

aldeles trindt, og meget tykkere end den forriges. Blade 

ne ligeſaa meget tokkere, Leddene ftørre og kſendeligere, og 

nedentil videre fra hinanden. Blomſterne danne en Top, 

fom er 2 til 3 Gange ſtorre end den forriges, mere grenet 

Da udſpredt; i hvert Knippe findes. 5-8 Blomſter famlede» 

Kronbladene ſpidſere, de 3 inderſte lidet kortere. 

Anmarkn. Denne Art er J. articulatus B. Lin. J. 

nemoroſus Sibth. J. ſubnoduloſus Schrank øg J. acuti- 

florus Ehr. En Tegning findes i Moriſons Hiſt. Ox, 3, 

S. 8. T. 9. Fig, I. paa højre Haand, ſom meget ligner vor 
Plante. 

Egen. og Brug. Denne Art er ikke faa meget 
almindelig udbredt, af man endnu har tæenkt paa at føre 
fig den til Nytte i Oekonomien. Heſte og Køer æde den, 
ſtjondt ikke med Begſerlighed. 

8de Art: Tilbagebojet Siv (J. retroflexus Nob.) 

Urim. Straaet bladfuldt, opret. Bladene trinde 
. med Knuder eller Led, Blomſterne i hvert Knippe Fun 

2 ul 33 de danne meget lange, fleerdobbelt ſammenſatte, 
ſtärkt grenede Toppe. Alle Kronſtilkene tilbagebojede. 

Kronbladene buttede. Fl. Dan. Tab. 

Voxer temmelig hyppigen i en Torvemoſe mellem Or⸗ 

drup og Dyrehaven i Sjelland, hvor Profeſſor Schumacher 

har fundet den. 

Blomſtrer i Juni. 

Udforl. Beſtr. Straaet 3 til 4 Fod hojt og derover. 

Bladene tykke i Forhold dertil og ſterkt knudrede. Bhom⸗ 

ſterne danne en meget ſgenmenſat Top af henved en Fods 

Længe 
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Længde. $. hvert Blomſterknippe fidde ofteſt fun 2-3; fjelde 

nere 4 Blomſter ſamlede. De ere omgivne af et. hindet 

Evøb, der er halv faa langt fom Kronbladene, hvilke 

ere buttede og meget koörtere end den foregaaendes. 

Anmarkn. Til denne Plante har jeg aldeles intet Sys 

nonym fundet finde. Dens Storrelſe, Dannelfen af dens 

Blomſtertop/ de faa Blomſter, fom ethvert Knipre indehol⸗ 

der, udmarker den. i hejeſte Grad fra alle de andre med (eds 

dede Blade. Derſom jeg alligevel fejler ved at anføre 

den fom en ny Art, faa ſtal det dog være mig fjært, at have 

givet Anledning til dens rigtige Beſtemmelſe. Hvormeget 

denne og foregaaende Art adffille fig fra den ſande J. articu, 

lat, L,, ſees ogſaa deraf, at Linne ſelv anmarker, at hans 

Plante har det. hele Udſeende af J. bulboſus, fra hvilken diſſe 
tvende i Habitus ere meget forſtjellige. 

ode Art: Krandsblomſtret Siv (IJ. ſabvertieilla⸗ 
tus Nulſfen). 

- Urim. Straaet bladfuldt, nedliggende, ofte rod⸗ 
. flydende. Bladene haardannede Blomſterne ſamlede 

i krandslignende Knipper, forſynede med Blade og uns 
dertiden topfpirende. Fl, Dan, Tab. 317. 

2). 

” Borer i udtørrede Sumper, f. Cr. i en udtørret Dam 
ved Hirſchholms Skov, ved Lyngbye 2c- 

Blomſtrer i Juni, Juli. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig og udſtyder mange 

… hvide Rodtrevler. Straaene (hvoraf en Mængde uds 

. føringe fra een Rod), ere nedliggende, traaddannede, et 

Quarteer til en Fod lang, nedſtyde ofte Rodtrevler, dele fig 

ofteft noget over Midten i tvende tyndere Grene, og ere der, 

bh 4 for: 
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fotſynede med en hvidlig hindet Skede. Foruden de fine 

haardannede Blade ved Roden, udſpringer ogfaa fra denne 

Skede almindeligen et Blad. Paa Spidſen eller paa Sir 

Den af hine tyndere Grene fidde Blomſterne 4 til 5 famfede 

i Knipper; de ere næften frilfløfe, omgivne nedentil af 2-3 

gjennemfigtige hindede Sfæl og udffyde ofte en liden Duſt af 

Blade, Kronbladene ere ægdannet =aflange, grønlige 

med en hvidligsrød Rand, fjeldnere brunladne. Aret 

3kloftet, penſeldannet. Frøehufet aflang sægdannet, butø 

tet⸗trehjornet, 1kamret, 3klappet med mange Froe. 

Anmarkn. Denne Art er J. uliginoſus Roth. J. fa- 
fciculatus Schrank. J. ſetifolius Ehrh.? Den har tilforn 

været kjendt her under Navn af J. capitatus, og dette har nok 
giver Anledning til, at Hr. Bornemann har anført denne 

Plante, ſom neppe findes her, i fin Flora. At Zaller har 
henført Linnei Synonymer af J. bulbofas til hans. No, 
1320 i Hift, Stirp, Helvet, iſtedet for til 1313, hvor de 
hørte hen, har udentvivl foranlediget Muͤller til at beſtemme 

den ovennævnte Figur i Fl, Dan, for en Afart af J. bulboſus. 

Saa lang og fuld af Rodſtud, ſom Planten der er tegnet, 

findes den fun fjelden, dog forefommer den ſaaledes paa ens 

felte Steder. Scheuchzer har tegnet et lidet Stykke af 

Planten i den Tilſtand, fom den ofteſt forekommer, T. 7. F. 3. 

Moriſons Figur i Hift, Ox, 3. S. 8 T. 9. Fig, 4. i anden 
Rad, vilde, naar den var mere nedliggende, temmelig godt 

udtrykke Udfeendet af vor Plante; men ingen af diffe gjøre 

en ny og rigtigere Figur overflødig. 

zode Art: Liden Siv (J. fupinus Moenck4). 

Artm ̟  Straaet blaͤdfuldt, opret. Bladene børs 

ſtedannede. Blomſterne i kraͤndsdannede Knipper med 

enkelte Blade. Fl. Dan. Tab. 1099. 

D. 
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D. 

Voxer paa vande ſumpige Steder i ſtilleſtaaende Vand. 

F. Cr. ved Papiirsmollen, Bagfværd ꝛc. 

Blomſtrer i Zuni, Juli. 

Anmarkn. Denne Art er nær beſlegtet med den fores 

gagende; Profeffor Wildenow anfeer den endog blot fom en 

Afart, der vorer paa mere tørre Steder. Dette ev dog iffe 

overeensſtemmende med min Erfaring; ſaavel omkring Kjs⸗ 

benhavn og Hirſchholm, ſom ved Upſala, fandt jeg altid den 

foregaaende Art paa ſumpige, men aldeles udtørrede Steder 3 

denne derimod i Moradſer, hvor der endnu ſtod Vand. Man 

adffiller den let ved følgende: Hvert Straa har ved Roden, 

hvor det omgives af Blade, en Bulbus eller et Log, hvoraf 

flere ſamle fig i en fælles Nod. Straaene ere oprette, 

meget mere five og tykkere end den foregaaended ; de ere kor— 

tere, (en Haandbred lange i der højefte), fEyde ingen Rods 

trevler, og fra Straaets Skedehinde, hvor den forrige ofte 

udſtyder tvende fmaa Grene, udgaaer fra denne ofte fun 

een, ſom da igjen paa Siden udſtyder et Blomſterknippe og 

hår et andet paa Spidfen. Kronbladene ere fmalere, 

længere, fpidfere og af en ſtjon morkrod Farve. 

J Moenchs Eunmeratio plant. Hasſiæ findes en Teg⸗ 

ning heraf Tab, 5. Figuren i Fl, Dan. er meget bedre og 

gjort med befynderlig Noſagtighed, fun finder man ikke altid, 

eller hos alle Individuer, de Blade i Toppen, fom alle 

Blomſterne her have. Det fortjener at anmerkes, at den. 

ſtrenge Jagttager D. Roth, ſom har beſtrevet den forrige 

Art omtrent til ſamme Tid ſom Wulffen, udtrykkeligen an» 

fører t et Tillæg til Fl. Germanica, at den baade i Henſeende 

til Storrelſe og Delenes Struktur er yder forſtjellig fra 

Moenchs J. fupinus, 

Egenſt. 
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Egenſk. og Brug. Den hielper til at opkylde 
Moradfer og gjøre dem til. brugbart Land. Forreſten er 
dens Nytte udeEjende. 

zIte Art: Aarig Siv (J. Tenageia Er.) 

Artm. Giraaene bladfulde. Blomſterne eenlige, 
ſtilkloſe, danne ſamlede en grenet Top paa Spidſen af 

Straaet. Kronbladene æg» lancetdannede, Froehuſet 
neſten kugledannet. Fl. Dan, Tab. 1160. 

D. 

Voxer i Holſteen ved Oldesloe og ved Gaarden paa ſum⸗ 

pige og overſvommede Steder. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udfsrl. Beſtr. Roden aarig- Straaet fra en 

Haandbred til 3 Fed højt, grenet, opret, traaddannet, ſtivt, 

oventil deler det fig i beſtandig tvedeelte Grene; i Delingen 

pg paa Spidferne af Grenene fidde Bhomſterne, ikke form 

Hog de foregaaende Arter flere famlede i Knipper, men eens 

lige; førend de udvikle fig, ere de ægdannet tilſpidſede, efter 

den Tid blive de rundladne formedelf Formen af Frøehus 

ſet, ſom ev næften kugledannet og buttet, i 

Anmerkn. J Vaillant Botan, Parifienf, "findes en 

Tegning heraf Teb, 20. Fig, 1, 

Egenſtk. og Brug. Ubekjendte. 

Tate Art: Knollet Giv (J. bulbofus L.) 
Artm. Straaet fladtrykt, udeelt. Bladene liges 

hrede, rendede Blomſterne i en topartet Koſt paa 
Spidfen. Kronbladene buttede, kortere end Frsehuſet, 

ſom er tilrundet og buttet. FI, Dan, Tab. 431, 

D. i Sylland i Hammerum Herred ; Haarkamp.· 

| Voxet 
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Voxer paa fugtige Steder i Hederne, pan magre Graes⸗ 

gange, ved Veje 1co… Ved Flaſtekroen, ved Torbek, Springs 

forbi 0. f. v. 

Blomſtrer i Juni og Juli. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, tyk, krybende. 

Straaet I Fod højt, opret, glat, med cen ophojet og een 

flad Sides Bladene omgive Straaet nedentil med en 

Skede, ere ftribede pan Underfladen og fortere end Straget. 

Blomſterne danne tilhobe en Top," ſom, naar de ere 
modne, temmeligen ligner en Koſt, der er forfynet med 2 
Blomſterblade, hvoraf det nederſte er ligeſaa fange” fom Kor 

ſten. Blomſterne eenlige; i Spidſen ſidde gierne 3, 

hvoraf det midterſte er ſtilkloſt. Kronbladene. aflange, 

buttede, de 3 inderſte finere, morkbrune eller purpurfarvedes 

Froehuſet tilrundet, uenn — længere end 

Kronbladene. 

Anmarkn. Leers har en ide bere i; Fl; Her- 
born, "Tab, 13. F, 7. ANNE Ox. 3. 8. 8. Tab. 

9. Fig. 11. 

Egenſk. og Brug. Dette Græg danner Ager 
Buſte. Der ædes, medens det er ungt, af Heſte, Koer⸗ 
Geder og Faar. 

13de Art: Tudſe Giv (J. bufonius L.) 

Artm. Straaet tvedeelt, Bladene ofteſt kantede. 
Blomſterne eenlige, ſtilklosſe. Kronbladene oddede, med 

en hindet Rand 03 længere end Fröehuſet. Fl. Dan, 
Tab. 1098. 

D. Stor Tudfegræé, lidet Tudſegres. Kyll. 

Voxer hyvpigen paa vande Steder, ſom om Vinteren 

have været overfvsmmede. 

Blomſtrer i Juni, Juli, Auguſt. 
| Udforl. 
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Udfsrl. Beſtr. Roden aarig, trevlet, Straaet 

Z Fod højt og derover, trindt, opret, glat, tvedeelt. Bla 

dene ligebrede, ſtedende nedentil, kjsldannede, glatte. 

Blomſterbladene, ſom ſidde under de forſte Afdelins 

ger, ligne de ovrige Blade. Blomſterne ere eenlige, 

ftilkloſe, ſidde langt fra hinanden, før de udvikles lancet— 

dannet-ligebrede. Kronbladene meget lange i Forhold 

til de øvrige Arter, lancet-ſyldannede, meget ſpidſe, med 

en tyk Kjol i Midten og hindede paa begge Sider, grønlige 

guule eller lidet lysbrune. Froehuſet er langligs ægdane 

net, buttet, ſvagt trehjornet. 

Anmarkn. En Tegning heraf findes i Leers FI, 

Herborn, Tab, 13. Fig. 8. Adſkillige Afarter, ſom blot 

afvige fra hinanden i Henſeende til Størrelfen og det meer 
eller mindre oprette Straae, forefomme hiſt og her. Nogle 

af diſſe Afarter blomſtre til forſtjellig Tid. Man finder 

ogſaa en topſtydende iblandt dem. Den Maade, hvorpaa 

Blaͤdſpiren fremkommer hos denne Art, har giver Weigel 

Anledning til at anſee den for en Lonboeplante. Som 

ſaadan har han tegnet den i fine Obſervat. bor, T. 2. 

Fig, 7. 

Egen. og Brug. Paa Steder, ſom om Vinte⸗ 
ren have været overſtyllede, ev denne Plante almindelig. 
Den ades her af Soiin og Heſte. 

x***) Straaet bladfuldt. Bladene flade. 

14de Art: Haaret Siv (J. pilofus L.) 

Artm. Bladene flade, haarede, Blomſterne danne 
en enkelt Koſt. Kronſtilkene eenblomſtrebe, nikkende. 

Kronbladene ægdannede, ſpidſe, kortere end Frochuſet. 
Fl. Dan. Tab. | 

D. Haaragtig Gras med brede Blade, Apl. 
Voxer 
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Voxer almindeligen paa høje og ſtyggefulde Steder. 

Blomſtrer i April og Maj. 

lidførl, Beſtr. Roden fleeraarig, trevlet. Straaet 

2 til 2 Fod højt, med 3 eller 4 Knae, ſom ikke ere frems 

ftaaende, og ligeſaa mange ffedende Blade, Rodbladene 

Ligebredes (ancerdannede, beflædte paa Randen med enkelte 
lange hvide Haar, men ved deres Udfpring ſtarkere haa— 

rede, Duttede og læderagtige mod Spidfen. Bladene van 
Straaet fmalere, ogſaa ved deres Udſpring beflædte med 

Saar og undertiden rødlige,  Blomfterne danne en 

Koſt, ſom beſtager af lutter eenblomſtrede Kronſtilke af 
ulige Længde, der undertiden dele fig i 2 til 33 de mids 

terſte og ftørfte ere oprette, de gvrige nedhængende, Søs 

geret abladet Kronbladene aflange, tilſpidſede, kol—⸗ 

dannede, purpurfarvede eller morkbrune i Midten med blege 

gule Kanter. Frugtknuden trefiadet. 

Anmarkn. Curtis har en ypperlig Tegning heraf i 

Fl, Lond, Tab, 345. Leers har tegnet Blomſtret i Fl, 
Herborn, Tab. 13. Fig, 10. Den er J. pilofus ſp. plan. 

tar, var, Y. J. vernalis, Ehrh. J. luzulinus Villars og 

J. nemoroſus Lamarck. 

Egen. og Brug. Geder, Faar og Heſte æde 
Denne Foraarsplante. Derimod vrages den af Køer. 

15de Art: Stor Siø (J. maximus £ZrZ.) 

Urim. Bladene flade, haarede. Blomſterne i en 
dobbelt ſammenſat Koſt. Kronſtilkene meget lange, ude 
ſpilede fra hinanden, 2⸗3blomſtrede. Kronbladene af 

lige Længde med Froehuſet og forſppede med Stak. Fl, 
Dan. Tab, 441. 

D. 

Voxer 
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Voxer ikke fjelden i Skove og pan højtliggende ſtyg⸗ 
gefulde Steder. 

Blomſtrer i Maj og Begyndelſen af Juni. 

Udforl. Beſtr. Den kommer nær til den foregagende 

Art, hvormed Linne har forenet den. Dog adſkilles den 

let ved følgende: Straaet er naſten dobbelt faa højt (12 

fil 2 Fod). Bladene meget bredere og fpidfere, Bloms 

ſter ne danne en mere ſammenſat Koſt. Hver Kronſtilk 

ér ofteſt 3blomſtret, aldrig 1blomſtret, ſom den forrige. 

Efter Afblomſtringen ere diſſe Kronſtilke mindre tilbages 

bøjede end den foregagendes. Kronbladene meget ſpid— 

ſere. Den blomſtrer omtrent 3 til 4 Uger fildigere end 

haaret Siv. 

Anmarkn. Curtis har en ypperlig Figur heraf i Fl, 
Lond, Tab, 344 under Navn af J. Tylvaticus, Moriſon 

har tegnet Planten i Hift, Ox, III, S. 8. Tab, 9. Fig, 

2. venftre Haand. Den er J. pilofus d. Lin, J. maxi. 
mus Ehrh. Rettz. HSoffm. Wild. J. latifolius Wulffen. 

J. fylvaticus Hudſon, Curt, Withering, Sibth. Hoffm. 

J. montanus Lamarck. 

Egenſt. og Brug. Man angiver diſſe tvende Ar⸗ 
fer ſom ſtadelige for Faarene; om dette grunder fig paa 
vigtige Fakta, er mig ubekjendt. 

16de Art: Mark Siv (J. campeftris £,) 

Artm. Bladene flade, haarede. Blomſterne å 
ſtillede og ſtilkloſe Ax, ſom tilhobe danne en liden Skjerm. 

Kronbladene lancetdannet-tilſpidſede, lengere end Froe⸗ 
huſet. Fl. Dan, Tab, 

D. Haaragtig Gras med Loppeurtes Blomſter. Kyll. 

Voxer 
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Voxer almindelig paa aabne, høje og tørre Marter. 

Blomſtrer i April og Maj. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, krybende med forte 
Trevler. Straaet enkelt, af en Haandbreds Lengde, op⸗ 

ret, uden Led. Bladene flade, næften ligebrede, ſterkt 

haarede paa Kanterne. Ved Spidfen af Straaet under 

Blomſterne findes tvende ofteſt rodligfarvede uligelange 

Blowmſterblade. Blomſterne danne År, hvoraf fun det, 

ſom fidder i Midten, ev ſtilkloſt; man finder almindeligen 

3 til 5 (undertiden ogſaa fun 2) agdannet-tilrundede 

Ar, ethvert beſtaagende af omtrent 9 til 11 Blomſter. 

Bægeret öbeſtaaer ofteft af 2 ægdannede, hvide, hindede 

Blade, uadertiden findes 4. Kronbladene lancets 

dannet -tilfpidfede, brunlig- purpurfarvede med en liden guul 

Kant. Froehuſet trefladet, buttet, 1kamret, 3klappet, 

ſedvanlig med 3 Froe. 

Anmarkn. Curtis har en Tegning heraf i Fl. Lond. 
Tab; 140. Leers i Fl, Herborn, T. 13. Fig. 5. En 

maärkelig Afart findes van vaadere Steder, f. Cr. i Sjels 

land ved Dronninggaard i Langmoſen; i Iylland i Has 

dersley Amt. Den er dobbelt faa høj (2 Fod og derover), 

har ſmalere Blade, og meget aflange År paa længere Stilke 

(6 til 10 i Tallet); hvert Ax Gar 10 til 12 Blomſter, 

ſom fraae videre fra hinanden, og i Begyndelſen naar de 

udfolde fig, have en Solvglands. Kronbladene ere. beffans 

dig meget lyſere af Farve. Jeg finder intet Synonym til 
den, uden det ffulde være J, camp. var, 2, Leers, men 

hans Citation af Micheli Gen, er en ganffe anden Plante. 

Weber anfører i Primit, Fl, Holſat. J. triglamis og 

niveus, ſom voxende i Holſteen. Men da de begge ere 

Alpeplanter, vover jeg ikke af optage dem. 

Egenſt. 
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Egenſk. og Brug. Blandt Huusdyrene æde fun 
Foaret og Geden dette Gras; Heſtene æde det fjelden; 
Reusdyret aad det gjerne. Hvor det findeg i Mængde, 

tilkjendegiver det en tør og temmelig ufrugtbar Jordbund. 

15de Slægt: Vandkryb (Peplis). 

Slagtmarke: Bageret floffedannet, 12tandet. Kros 
nen 6bladet, heftet til Bageret, naar den 
findes, undertiden mangler den aldeles, unders 

tiden findes fun 253 Blade, Froehuſet tor 
kamret med mange Froe. | 

afie Art: Portulak Vandkryb (P. portula L,) 

Artm. Blomſterne eenlige i Bladaxlerne. Bla— 
dene tilrundet-ægdannede, ſtilkede. Fl. Dan, Tab, 64. 

D. Arve, Band Portulak. 

Ikke meget almindelig paa overfvømmede Steder; 

i Sjelland ſtrax bag ved Ermelundshuſet i Dyrehaugen, i 

Kollekolle, ved Birkerod, i Gadefjæret i Ballerup; i Fyen 

ved Aſſens. 

Blomſtrer i Juni, Juli og Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden aarig, trevlet. Stenglen 

krybende, rodlig, glat, 4hjornet, af en Haandbreds Lengde 

og derover. Bladene tilrundet -ægdannede, glatte, mods 

fatte, langſtilkede. Blomſterne udfpringe fra Bladax—⸗ 

lerne og ere ftilfløfe, Bægeret hvidgront, med 12 Tæne 

Der, de 6 afvexlende mindre og tilbagebøjede, Kronbla— 

dene, naar de findes, af Antal frar til 6, af Farve bleg—⸗ 

røde, Aret kugledannet. Froehuſet lidet, kugledan—⸗ 

net, hindet, knudret af de fremftaaende Froe, 2kamret uden 

Klapper. Frøene hvidladne, omtrent 30 i hvert Kammer. 

Anmarkn. 
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Anmerkn. Gartner har tegnet Freet Tab. 51. 

Curtis har en god Tegning af hele Planten i Fl. Lond. 
Tab, 288. 

Egenſt. og Brug. Den hjelper til at opfylde 
ſumpige Steder. Forreften ev dens Nytte ubekjendt. 

Anden Orden. 
Trehunnede (Trigynia). 

16de Glægt: Skreppe (Rumex). 

Slagtmarke: Med tvekjennede og Tveboe-Blomſter. 
Bægeret 3bladet. Kronbladene 3, ligne 
hine, men ere ſtorre, flutte fiden ſammen om: 

kring Frøet og ere enten nøgne eller forſynede 
med, fmaa Korn. Frøet 1, fFarp trefladet. 

*) Med Korn paa Froets Klapper (Kronbladene). 

iſte Art: Have Skreppe (R. Patientia L.) 

Arim. Blomſterne tvekjonnede. Froeklapperne 
heelrandede, een af dem forſynet med et Korn. Bladene 
æg; lancetdannede. Fl. Dan. Tab, 

D. Engel Spinat, Patiens Kaal. Sim, Pauli, 

Voxer i Holſteen vild. Dyrkes ofte i Haver. 

Blomſtrer i Juni, Juli. Frset modnes i September. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, brunladen uden⸗ 
til, guul indvendig. Stenglen opret, 324 Fod bøj, 

grenet, furet." Bladene as -lancetdannede, ſtilkede, heels 

tandede, glatte. Blomſterne fidde i Krandſe, ſom tils 

hobe danne lange Ar. Kronſtilkene ere 3 Tomme lange 

og nedhængende, Bægerbladene buttede, meget ſmaa 

i Forhold til Kronbladene, fom eve Sjertedannede, og 

2den Deel. Si hvotaf 
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hvoraf ben ene har et lidet Korn pan fig, de tvende andre 
derimod intet. Det er diffe Kronblade, ſom lukke fig oms 

fring Frøet og udgjøre dets Klapper. De ere gjennem flyns 

gede af Nerver, og ligne er Net. Froet er FRRPE tere 
flader, glindſende, brunt. 

Anmarkn. J Blackwels Herball findes en 
Tab, 489. Ligeſaa i Zills The vegetable Syftem Vol, 
X. Tab, 36. Fiß. 2. Gartner har tegnet Frøet i: De 

fructib. plant, Tab. 119, dog ere BER ørne her mere 

ægdannede end naturligt. Mo⸗ 

Egenſk. og Brug. Denne Plantes ſyrlige vel⸗ 
ſmagende Blade have forſtaffet den en Plads i Kjokken⸗ 
haverne. Den ſpiſes fornemmeligen ſom Spinat, ſom 
Kaal og i Suppe; Bladene ere meget ſtjare og koges yderſt 

let. Man fremelffer Planten deels af Broe, deels ved 
at dele Roden. Udſaaes Froet i Juli paa 'et frugtbart, 
noget ſtyggefuldt Sted, kan man for Efteraaret udplante 
den z til ro Tommer vidt, og da allerede tidlig i næfte 
Foraar benytte fig af dens Blade. Den friffe Rod har 
æn ſvag Lugt, en bitter Smag og farver Spyttet guult, 
naar den tygges. Saften af Roden eller den friife Rob 
ſelv virker ſom et afforende Middel. Et Afkog heraf 
bruges udvendig mod Fnat, Ringorme og åndre Hud» 
ſygdomme; det gives undertiden ogfan indvortes. Bias 
dene læge Saar, 

De fleſte Huusdyr æde Planten. 

aden Art: Moſe Skreppe (K. Hydrolapa- 
thum Hud/on). 

Urim. Blomſterne toekjonnede. Froeklapperne 
heelrandede, med et Korn. paa hver. Bladene lader⸗ 
agtige, lange⸗lancetdannede, glatte, . ſpidſe, foagt bol⸗ 

gede 
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gede paa Randen og blive efterhaanden fuafere ved Geun— 
den. Fl, Dan. Tab. 

D. Stor Vandſkreppe. Kyll. 

Voxer i dybe Kjær og Moſer, paa Kanterne af Grof⸗ 

fer 20. f. Ex. i Tepri Moſe ved Ballerup, ved Dronninge 

gaard 26, 

Blomſtrer i Sult, Auguſt. 

Udført. Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen 3 

til 4 Fod høj og derover, ſterkt furet. Rodbladene af 
en Alens Længde, hvoraf Stilfen udgjør det Halve, aflange⸗ 

lancetdannede, tage efterhaanden af i Brede mod Grunden 
og lobe ned pan Stilfen, hvor de omfider tabe fig, Steens 

gelbladene meget mere foreftilfede; de ſtorſte, ſom ſidde 

midt paa Stenglen, ere mindre nedlobende, men Bladet 

felv er lengere i Forhold og her en mere aflang Form. 

De ere alle lidet bølgede paa Manden ſaaledes, at de have 

Udſeende af at være rundtakkede. Blomſterne fidde i 

Krandſe i Afſtand af en Tomme eller lider mere nedentil, og 

T- Tomme eller lidet mindre oventil; de komme fjelden faa 

hær ſammen, at de ſynes af danne Ax. Bægeret bes 

ſtager af trende ſmale concave Blade, ſom ere buttede, 

grønne med en hvidlig Rand. Kronbladene ere [ange 

ligjægdannede, helrandede, dog findes hos de ældfte under: 

tiden en Tand 'ved Grunden; " Farven er lysgron med en 

hvid hindet Rand ; ſaaſnart de ere fuldkommen udvorne, hav 

ethvert af dem et ſtort aflang sægdannet Korn i Midten, 
fom førft ev hvidt og bliver ſiden rodt. J den Tilſtand 
ere de Froeklapper og 354 Gange ſtorre end i Blomſter⸗ 

fanden.” Froet lysguult, glindſende med 3 indhulede Flas 

der og 3 ſtarpe Kanter, ikke fulde halv fan langt ſom Froe⸗ 

klapperne. 

Ji 2 Anmarkn. 
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Anmarkn. Denne Plante har tilforn været fjende 

hev under Navn af R. aqvaticus L. Men at denne ſidſte 
dog-iÉfe ev vor Plante, ſees ved forſte Pjekaſt, da vores 

hverken har hjertedannede Blade eller mangler Korn paa 

Froeklapperne, ſaaledes ſom Linne beſtriver fin R. sqvat. 

Den her beffrevne har Linne ingenſinde optaget, magtet 
den voxer i Sverige. Heller ikke er den optaget enten af 

Rettzius eller Lilliebladd. Den Forvirring, ſom har Sted 

hos diſſe og naſten hos alle nyere Plantekyndige i Anled—⸗ 

ning af diſſe tvende Arter, ſynes det af Linne ſelv hav 

givet Anledning til. Han har nemlig til fin R. aqraticus 

citeret. en Figure af Muntingii Herb, brit. T, 1, hvilken 

foreſtiller aldeles vor Plante, ſaavidt ſom man fordrer af 

den Tidé Tegninger, og paſſer derfor ikke til Beſtrivelſen 

af hans; ligeſag foreftiller Tabernemontans Plante. fals 

det Lapathum paluftre, ſom Linne ogſaa citerer, ret vel 

vor Plante, men paſſer ingenlunde til Beſtrivelſen af 

hang. . Men nu-anfører han ogfea Ciratet af Bauhins 

Pinex: Lapathum aqvaticum folio”cubitali p, 116. Ved at 

efterføge de der anførte Synonymer, finder. man hos Do— 

donæus en Figur, ſom fvarer aldeles til Linnei Beſkri—⸗ 

velfe af Vand Skreppen, og er hojſt forfjellig fra vov 

Plante. Lægger man nu hertil, at afle Skreppearterne, i 

det de begynde at blomſtre, endnu ikke vife Spor til Korn, 

ſom forſt blive kjendelige hos dem efter Blomſtringen, faa 

er det ikke uſandſynligt, at begge de omtalte Arter af diſſe 

Aarſager ere blevne ſammenblandede. 

Profeſſor Wildenow, ſom efter Hort. KRevenſ. har 

optaget Moſe Skreppen i Sp. plant,, har ikke havet For— 

virringen, da han til begge Arter har det ſamme Syno— 

nym af Haller og ligeſaa af Bauhin. Det er ſaameget 

mere at beklage, at han ikke har fat dem bedre ud af hinan— 

den 
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den, da han figer at have ſeet dem begge levende. Skrep— 
pen fører overalt til de Slægter, ſom af de Nyere ere 

aldeles forfømte; vi mangle derfor ogſaa endnu gode Tegs 

ninger paa de flefte Arter, De ſom hidindtil findes, Æyldes 

næften allene Curtis. 

Egenſk. og Brug, Moden har en Gitter noget 
ſammenſnerpende Smag. Da den af mange er taget 
for Vand Skreppen eg brugt for den i Apothekerne paa 
de Steder; hvor den er officinel, er det at formode, at 
den beſidder omtrent de ſamme Egenſtaber, ſom man 

har tillagt denne, og fom jeg paa fit Sted ſtal anmærte, 

3die Art; Kruſet Skreppe (R. crispus L.) 

Artm. Blomſterne tvekjonnede. Froeklapperne 
heelrandede, med et Korn paa hver. Bladene lancet— 
dannede, ftærft bølgede, ſpidſe. Fl, Dan. Tab. 

D. Spids Skreppe med kruſede Blade. Kyll. Rød 

Skreppe, Rød Bynke, Rod Bone, Fandens Boghvede. 

Voxer meget almindelig paa vande Steder, pan Kanten 

af Grovter, ved Diger 76. Ogſaa paa dyrkede Agre. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udfsrl. Beſtr. Roden Aeeraarig, tapdannet, grenet 

oventib naar den ældes, indvendig ſpovlguuſ. Stenglen 

2:3 Fod høj, opret, fiin ſtribet, glat, grenet. Bladene 

lancetdannede, ſterkt bølgede, kortſtilkede. Rodbladene 

langſtilkede, ægdannede. Blomſterne ſidde i Krandſe, 
fan tæt ſamlede, at de tilhobe ſynes af udgjøre lange Ar. Bær 

gerbladene ere meget ſmaa, men hule, ſaaledes at de nes 

dentil omfatte den nederſte Rand af Kronbladene, hvor de 

fiøde ſammen. Kronbladene ag-hjertedannede, heelrans 

dede, med mange Aarer i Form af et Net. De ere meget 

ner i Forhold til de følgende Arter; naar de modnes og 

5 Frset 
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Frøet har et ſtort egdannet Korn, da fjendes ogſaa iſer deres 

nætførmede Struktur · Griflerne ere fange og have flis 

gede Ar. Froet med 3 ophøjede Flader og 3 ſtarpe Kan⸗ 
fer, glindſende brunt, ' 

Anmarkn. Ved Froeklapperne allene fan denne Art 

ſkilles fra den forrige, ſom den fynes at komme nær. Man 

ſammenligne Beſkrivelſerne paa begge, Curtis har tegnet 

den kruſede Skreppe i FI. Lond. Tab. 104. Jeg anforer 
ingen af de Ældres Figurer, da ingen af dem er fyldeſtgjo— 

rende. Muntingii Tegning i Herb, britan, p. 104 fan 

dog fjendes. 

Egen. og Brug. Denne Art er naſten den als 
mindeligſte af hele Slægten. Hvor den med Gjodningen 
eller paa anden Maade indfsres pan dyrfede Agre, ev 

Den tillige det ſtadeligſte Ukrud, hvis lange Rødder van—⸗ 
ſteligen ødelægges og udryddes. 

Roden er ſammenſnerpende, bitter, farver Sphttet 
ſafranguult, naar den tygges. Dens friffe Saft, eller 
en Afkogning af Roden i Øl, bruges i Norge mod Ud— 
flet, Med fød Fisde lave de en Salve heraf, hvormed 
De værfte Steder befurgres., Dyrlegerne bruge den i 
ſamme Henſigt. Med Afkoget af Roden vaſte de nem⸗ 

lig Qvæg, ſom har Skab, og indvendig gives det mod 
Diarrhoer. 

Naar Stilkene endnu ere unge, tages den yderſte 
Bark af, og ſaaledes ſpiſes de raae, eller hakkes tillige⸗ 
med Bladene til Kaal. De Fattige i Nordlandene bage 
ogſaa Fladbrod heraf. Baade Blade og Stengler hak—⸗ 
kes, koges til en Grød, blandes med malet Fyrrebark, 
æltes fiden til en Dej med Meel og bages. . Ved Tron—⸗ 

Gjem famile Benderne de friffe Blade og gjemme deri 
deres Rogtobak, (om derved holder fig fænge fugtig, Paa 

5 nogle 
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nogle Steder i Tyſtland bruges Bladene mellem Tobak— 
ken ſelv. Froet har man i Dyrtid anvendt til Meel. 

Gleditſch har befundet Roden og Blomſterne tjen⸗ 
Fig til Lederets Garvning. Det er rimeligt, ar den gule 

Mod indeholder er godt Farveftof, og maaſkee ere de 
Korføg, ſom man i den Henſeende figer at have anſtillet 

med den røde Skreppe (R, acutus) virkeligen anſtillede 
med Denne. 

Køer og Geder vrage den. Heſte, Faar og Sbiin 
æde Bladene, FI Nordlandene koges den til Creaturer⸗ 
ne, fom da gjerne æde den. Froet ev en Ejer Fede for 
Uhrhons. 

Aade Art: Tvetydig Skreppe (R. Nemolapa- 
thum Ehrk.) 

Artm. Blomſterne thekjonnede, danne ſmaa Krandſe, 
ſom ſtaae i lang Afſtand fra hinanden. Froeklapperne 
ligebrede, buttede, heelrandede, med Korn. Grenene 
udffaaende. De nederſte Blade hjerte-lancetdannede, 
de overſte lancetdaunede. Fl. Dan, Tab, 

D. Rød Skreppe med ſmale Blade. Kyll. 

Voxer i vande Lunde, under Gjerder og andre ſtygge⸗ 

fulde Steder; fjeldnere paa fritliggende Enge og i Kjær, f. 

Er. imellem Dyrehaven og Jagersborg. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udferl. Beſtr. Koden fleeraarig, grenet, gaaer dybt 
i Jorden, graabrun.. Stenglen opret, 2:3 Fod høj, af 

en Pennepoſes Tykkelſe, trind, ſtribet, rodlig. Grenene 

meget udftaaende. Rodbladene kalder Linne hjertes (ane 

cetdannede, fordi de ved Grunden have et lidet Indſnit; 

men Formen udtrykkes bedre, naav man falder dem aflangs 

* 314 lancete 
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lancetdannede; de Blade, jeg har for mig, ere 556 Toms 

mer [ange og 12 Tomme brede, fvagt bøjede i Kanten, og 

med mange fine Aarer nedenunder, hvorved de blive netdans 

nede, Blomſterne fidde i Krandfe, dog faaledes at Kron⸗ 

ſtilkene cen Krands udſpringe paa den ene, Side af Stilken, 

men i næfte Krands paa den anden Side. Kronſtilkene 

felw ere forte, ofteſt rødlige og have et tydelige Knæ lidet 

neden for Midten, Kronbladene meget fmaa' i Forhold 

fil de foregaagende Arter. Naar de ere fuldvorne og udgjøre 

Froeklapper, ere de dobbelt faa ſtore ſom Bageret, aflange, 

buttede, helrandede med aflange Korn af en ſtark rød eller 

grønlig Farve, Friøet 3fladet eller guulligt. 

Anmarkn. Denne Plante er før optaget i Lin. Sup- 
plement, plantar, under Navn af R. Nemolapathum, Den 

har forreſten af nogle været anfeet for en Afart af R. cris- 

pus, og af andre for en Afart af R. fangvineus, Den er 
Rumex dubius Gunnerus Fl, norv. R. paluftris Weigel. 

R. paludofus Sudſon. R. conglomeratus Yzuvraj. R. 

crispus G. Pollich Lapethum virgatum Moench.  Ru- 

mex hydrolapathum Wiggers primit, Fl, Holſat. R. 

fangvineus var, viridis Withering og Sibthorp. R. scu- 

tus Curtis. Denne ſidſte Forfatter har under dette Navn 

givet en ypperlig Tegning af den i Fl, Lond, Tab. 181, 

Under Navn af Lapathum vulgare minus far Muntingius 

en Zigur i Herb, brit, til Side 122, ſom giver et rigtigt Be— 

greb om Udfeendet af vor Plante, Paa fritliggende Steder 

fane alle Blomſterne et rodt Udſeende, i Skygge ere de blee 

gere, da Kronens Farve herefter forandres. 

Egenſk. og Brug. Roden er bitter og ſammen⸗ 
fnerpende, ſom er Tilfældet med de fleſte af denne Slægt, 
Det er troeligt, af den beſidder Egenſtaber, ſom kunne 

gjøre ben vigtig for Lægerne og ifær for Dyrlagerne; 
men 
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men da naſten alle Arter af denne Slægt ere af Forfat— 
ferne blandede imellem hverandre, er def vanſteligt med 

Vished at beſtemme, hvilke af de Egenſtaber, ſom man 

veed af Arterne af denne — beſidde, der tilkomme 

enhver Art sfær. | 

ste Art: Strand Skreppe (R. maritimus L.) 

Artm. Blomſterne tsekjonnede. Froeklapperne 
tandede, forſynede med Forn. Bladene ligebrede-lancet⸗ 
dannede. Fl. Dan, Tab, 1208. 

D. Spids Skreppe med gule Blomſter? Strand Skrep⸗ 

pe Kyll. Strandſyre. 

Voxer ved Strandkanterne, f. Cr. veb Kalkbrenderiet 

uden for Kjøbenhavns Caſtel; ogſaa paa moradſige Steder, 

f. Cr. i en Dam tæt ved BVirkerod, paa Vejen imellem 

Kioge og Vordingborg ved Vindbroholdt. J Fyen ved Ul: 

riksholm. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udførl. Beſtr. Koden aarig, tapdannet, fød baade 

ud: og indvendig, af en Ravnefjeders til en Fingers Tyk— 

kelſe. Stenglen 1 til 25 Fod- høj, (i forſte Tilfælde 

fjelden grenet), kantet, og ikke fuldkommen. glat. Rodblas 

dene aflang-lancetdannede, bolget-rundtakkede paa Rans 

ven, ſtilkede. Stengelbladene ligebrede-lancetdannede, 

kortſtilkede, de sverſte bojede opad, alle fuldkommen glatte. 

Blomſterne finde. i tætte Krandfe, ſom naſten løbe fams 
men og danne et Ax; deres Udfeende er guult, BDægere 

bladene mindve hule end hos de forrige Arter. Krone 

bladene aglancetdannede; fuldvoxne har ethvert af dem 

gt fort lysguult, næften gjennemfigtigt Korn, og nedentil 
4 til 6 Tænder eller vettere; ſyldannede Borſter, ſom ere 

des omtrent 
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omtrent dobbelt ſaa lange ſom Klapperne ere brede. Under 
Blomſtringen kunne de neppe ſees, og den fuldkomne Længe 

de opnaae de førft ved Modenheden. Stsvknoppene 

ere her ſom hos de flefte Arter aflange, gule og hænge paa 

meget fine traaddannede Stifter. Aret fliget Froet 

trefladet. 

Anmarkn. Denne Plante angives af Linne for af 

være aarig, af Curtis for fleeraarig. De Planter, ſom 

findes ved Kalkbrenderiet, have aldeles Udſeende af af være 

aarige; Planten i vor botaniſte Have er ogſaa aarig« Ders 

imod fynes Planten, -fom voxer paa fumpige Steder langt 

borte fra Stranden, at være fleeraarig. Den røde Rod, 

ſom ligner Carminfarven, er et ubedragelige Marke for 

denne Art. Curtis har tegnet den i Fl, Lond, Tab, 163. 

Tegningen i Fl. Dan, ſynes at "være tager efter et lidet 

Exemplar, ſaaledes fom den undertiden findes i Moradſer 

langt fra Strandkanten. Det er forreſten vanſkeligt at 

adffille vor Plante fra R. perficarieides Lim, Denne og 

R. dentatus har i Wildenows Udgave af Sp. plantar. ende 
nu beholde Ord til "andet eenslydende Charakterer, og til 

den fidfte er Murrajs Figue i Nov, Comentar. Götting. 

5. Tab, 10 ikke anfort. 

Egenſt. og Brug. Den vade Rod indeholder em 
bitter ſammenſnerpende Stof. Man mangler endnu 
Korføg for af beſtemme, om den maatte være nyttig i 
Garverierne, eller maafteg befidde Egenſkaber, der kunne 
gjøre den vigtig i Lægefonfien. Efter Willemets For⸗ 
føg giver den en guul Farvbe. 

For Landmanden er denne Are aldeles uſtadelig, 

da den aldrig findes paa tørt and, og allermindſt pag 
dorlede Steder. 

ste 
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Gte Art: Budtbladet Skreppe (R. obtuſi- 
folius L.) 

Artm. Blomſterne tvoefjønnede. Froeklapperne 
tandede, forſynede med Korn. Rodbladene hjertedan⸗ 

net⸗ aflange, buttede, rundtakkede. Stengelbladene 
ægdannet saflange. Fl, Dan, Tab, 

D. 

Voxer temmelig almindelig paa udyrfet Jord, paa 

fugtige og aabne Steder i Skovene o. ſ. v., f. Ér. paa 

Vejen ind til Bernſtorffs SÉov, i Skoven ved Bagfværd 26. 

Siomuͤret i Juli, Auguſt. 

U>førl Beſtr. Roden fleeraarig, tapdannet, gaaer 

Dybt og lige ned i Jorden, af en Fingers Tykkelſe, grenet 

hos de ældre, udvendig graabruun, indvendig Hvid. 

Stenglen 2-3 Fod høj, grenet lige til Grunden, trind, 

glat;  fvagt furet. Rodbladene hjertedannet-aflange, 

buttede. Stengelbladene agdannet-aflange, de aller⸗ 

overſte ovalsaflange; alle bolgede i Randen. Blomſter⸗ 

ne ſidde i Krandſe, ſom dog ſſelden gane faa tet ſammen, 

at de foreſtille et Ax; de beres af ſmaa Stilke, ſom have 

et Led neden for Midten. Bagerne ere ſom hos de gys 

rige. Kronbladene ægdannet tilfpidfede, med mange 

Aarer ligt et Det; hos de fuldvorne, ſom udgjøre Frøes 

klapperne, findes paa den yderfte Klap, ſom tillige er 

den ſtorſte, et fort Korn, paa de obrige et Mindre, under» 
tiden flet intet paa den ene, Tænderne ere forte, af ulige 

Længde, de ſtorſte omtrent en tredie Part af Klappens Bre⸗ 

de. Froet med 3 lidet ophøjede Flader og 3 ffarve 

Kanter. 

Anmarkn. Sfjønde denne Plante ikke er fjelden hos 

pe, har den dog tilforn ikke værer almindelig bekjendt her 
under 
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under fit rigtige Navn. At de Planter, Hvorefter jeg ber 

ſtriver, virkeligen er R. obtufifol, Lin, derom er jeg faa 

meget mere overbeviiſt, ſom jeg ved. Doct. Lillieblads 

Godhed ejer Exemplarer af denne Plante tagne ved Aker— 

rød i Soͤbermanland, hvor Linneus hav: taget de Speci— 

mina, han under dette Navn har beffrevet; ogſaa fvarer vor 

Plante fuldkommen til den, ſom Curtis har tegnet i FI, 

Lond. T. 168. Figuren af Lobelii Icon, T, 284, fom 

Wildenow i Sp. pl., efter Reichard, fører herhid, bør 

udfletreg, da den hører til R. acutus, hvortil den ogfaa 
Forvejen er citeret. Ligeſaa lider paffer Figuren af Mun⸗ 

tingius p. 68, ſom ſammeſteds er anført, paa vor Plante. 

GSartner har tegnet Frugten temmelig vigtig i De fructib. 
plant, T, 119. 

Edpgenſk. og Brug. Naſt efter den. kruſede Skreppe 
er denne udentvivl,en af de meeſt almindelige, Den 
forekommer endogſaa ſom Ukrud paa Agrene. I Engel⸗ 
land har man et eget Redſtab til at udrydde den med 
Rod, da man frygter, at enfelte Stykker af Roden, 
ſom bliver tilbage, igjen ſtulle voxe frem. Ved flittig 
Plojning er man alligevel iſtand fil at fordrive den. Det 

er ſandſynligt, ſtjondt iffe ved beſtemte Torføg afgjort, 

at den befi dder lignende Egenffaber med følgende Åre. 

Raadyrene æde Stenglen med Begjerlighed, og afø 

bide den lige til Roden. Huusdyrene vrage den for det 
meſte, dog tage Heſtene undertiden til Takke hermed. 

øde Art; Rod Skreppe (R, acntus L,) 

Artm. Blomſterne tvekjonnede. Froeklapperne 
tandede, med: Korn. Bladene hjertedannets aflange, 
ſterkt tilſpidſede. Fl. Dan, Tab, 

DD 
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D. Raod SÉreppe, guul Skreppe, Rhabur, Ryll. 
Heſteſyre, Viborg. Rodbynke, Hornemann. 

Voxer ikke meget almindelig van ſtyggefulde Kirkes 

gaarde og andre Steder i feed og fugtig Jordbund, f. Cr. 

i en Skov ved Bagſoard itkke langt fra Vejen ſom løber 

til Kollekolle. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udfør! Beſtr. Roden fleeraarig tapdannet, gaaer 

dybe i Jorden, udvendig graa, indvendig lidet guul. 

Stenglen 3-5 Fod høj, opret, furet, ofteſt purpurfarvet 

øg huul inden i, grenet. Grenene tynde og ſtaae vidt 

udbredte. Bladene hjertedannet- aflange, kruſede, dog i 

mindre Grad end hos kruſet Skreppe. Selv de gverfte 

Blade, fom fun Gave 2 Zommes Brede til 4 Tommers 

Længde, fave dog det hjertedannede Indfnit ved Grunden, 

Blomſterne fidde 6-8 famlede i afverlende Orden paa 
Grenene. Kronſtilkene ere forte og have et Led ved 

Grunden. De fleſte Blomſter falde tidligen af, Stilken 

ſonderbrydes i Leddet, og den nederſte Deel heraf bliver til— 

bage.  Frøcifavperne ere ægdannede, tandede; men 

Tænderne forte; enhver Klap har et Korn, fom dog altid 
er ſtorſt hos een og meget mindre hos de bvrige. 

Anmarkn. Denne Art har meget tilfælles med tv es 

tydig SÉrep pe (k. Nemolapath,) og noget med bude 

bladet Skreppe (R, obtufifol,), Det er heraf begribes 

ligt, hvorfere den. beſtrives og beſtemmes urigtig næften af 

alle Forfattere ,. og at felv Curtis har tegnet den tvetydige 

Sk. for den her beſtrevne. Jeg vil forſoge at opgive de 

Marker, hvorved de lettet kunne ſtjelnes: 

Nee Toe 
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Tvetydig Skreppe (F. Nemolapathum) har ligebrede 

heelrandede Froeklapper, meget lange, ſterkt udſtagende 

Grene, men ſom tillige ere meget ſtive, lige, og hvig 

Frugt ikke falder af; de øverffe Blade lancetdannede, uden 

noget hjevtedannst Indfnit ved Grunden, paa Kanterne i 

det hojeſte lider bølgede; naſten under hver Blomſterkrands 

findes er Glad. 
Rød Skreppe (R. —— har annen tandede 

Frseklapper, lange; lidet udftanende Grene, men ſom tillige 

ere meget tynde, ſlattede, og af den Aarſag bøjede hiſt og 

her. De flefte Blomſter falde af ſtrax efter. Afblomſtrin⸗ 

gen; alle Bladene med hjertedannet Indſnit ved Grunden, 

kruſede, meget ſpidſe; Grenene, ſom bære Blomſterne, of 

teſt bladloſe. 

Budtblaͤdet Skreppe (R. obtufifolins) far ægdans 

met: tilfpidfede, tandede Froeklapper. Grenene ligge tæt 

op til Stenglen; alle Bladene buttede, 2-3 Gange faa bre⸗— 
de, i Forhold til Længden, ſom nogen af de. foregaaendes, 

og lyſere af Farve . 

I. Qenfeende til Flourer af den røde Skreppe, da 

har Linne felv anført tvende hertil, nemlig Bauhins Hi- 

ftar, 2. Pp. 984, og Lobelit Icones 294, hvilke man ved 

føre Ojekaſt fEulde troe vare tvende yderſt forfEjellige Mans 

ter. Bauhins Figur findes ſtorre og bedre i Fuchſii Hi. 

ſtor. (Udgaven i Folio) på 461 og Lobelit Figur ſtorre 

og: bedre i Muntingii Herb, brit, til p. 88 eller om man 

vil i Simon Paulis Flora Danica 2 Part No, 115. 

Begge Figurer have noget, ſom berettige dem fil af anfør 

tes til denne Plante. Hos Fuchſius de aflange kruſede 

Blade; hos Muntingius den ſterke Tilfpidsning af diſſe 

Blade, og be enkelte og eenlige Blomſter, ſom man fan 

ſee fane ſaaledes, fordi de fleſte ere bortfaldne; og nu hos 

Fuch⸗ 
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Fuchſius tgjen de tynde ſlanke Grene, Denne ſidſte Fis 
gur udtrykker bedſt Plantens Habitus. Blackwels Tab, 

491, ſom af Forfatterne anføres hertil, hører til tvety⸗ 

dig Sfreppe. 

Egen. og Brug. Ogſaa dennes Rod Har em 
Gitter ſammenſnerpende og ubehagelig &mag. Den far: 

ver Spyttet gunlt. Bladene ere lidet forlige af Smag. 
Froene fmage framme. Vand, ſom gydes paa Roden, 
farves rodlig⸗ gunlt; ved tilſat Jernvitriol bliver det forts 

graat. Ved af gyde Vand paa de knuſede Froe, farves 
det morbredk, og bliver fort ved en Tilſetning af Jern⸗ 
vitriol. 

Diſſe Egenſtaber give allerede tilkjende, at — 
ſaavel indeholder en Garveſtof, ſom et farvende Princip. 

Hellot har forſt anvendt den i Farveriet. Han 
fandt, at blaatfarvet To), ſom var beitſet i Allun og 
Viinſteen, erholdt en brungron Farve, naar det i et Par 

Timer bleg kogt i Farveſuppen af denne Plante. Sil— 
digere har Hahn anſtillet flere Forføg med denne Rod. 
Reſultatet af diſſe var, at ifær Straafarven blev ſtjen eg 

beſtandig. Naar Godfet bleb fogt i fire Dele Allun og 
en Deel Vinſteenftode (oplsſt i kogende Vand) i en halb 
Time og end videre blev liggende i Opløsningen i 24 Tu 
mer, modtog det følgende Farver : 

1) Wed Roden uden Tilfætning, en guul Farbe. 
Paa dense ande fan man erholde alle Sfatteringer af 
Den gule Farve fra Straafarven af til Olivenguult, ef 
ferfom man fager meer eller mindre af Roden til. Farve⸗ 

ſuppen, og diſſe Farver holde fig alle godt. 

2) Med 24 Dele Viihæddife og een Deel af Ro⸗ 
den faaes en mættet gunl Farve, ſom dog bliver mat. 

3) Med 
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2) Med een Deel VWiinfteenfløde og tvende Dele af 
Moden faaeg en blegguul Farve, ſom iffe er ubehagelig. 

4) Med 2 Dele Tinoplsſsning, 1 Deel Kogſalt og 

2 Dele af Roden fages em —— ſom nærmer fig til 
Citronguult, og taber fig ikke. 

5) Med lige Dele blaa Vitriol og Moden, faaes 
en Sidſfengron Farve, ſom ikke forandrer ſig. Endnu 
flere Forfog hermed har ſamme Forfatter bekjendtgjort i 

Hannoveriſche Magasin 1774. Baade Roden og Bla⸗ 
dene tjene til Farvning. 

Som Garvematérial far Gleditſch forføgt Plan⸗ 
ten, og anbefaler den hertil meget, Han har ſaavel bes ” 
nyttet fig Taf Roden ſom Stenglen. ER 

Roden er beromt mod Hudſygdomme. Iſar er 
den bleven et Huusmiddel mod Fnat. J Tyſtland barer 
den heraf Navnet : Grindwurz. in 

Køer og Heſte vrage Planten. 

**) Med tvekſjonnede Blomſter, uden Korn paa gwe 

klappberne. 

gde Art: Vand Sfreppe R. aqvaticus Tod 

Urim. Blomſterne toekjonnede. Froeklapperne heel⸗ 

randede, uden Korn. Bladene hjertedannede, glatte, 
ſpidſe. Fl. Dan, Tab, : | 

Voxer i Kjær. 

Blomſtrer i 

Anmarkn. Denne Plante, fom jeg maa tilfaae jeg 

ikke fjender fuldkommen, anføre alle danſte Floriſter, Kyl⸗ 

ling undtagen, ſom voxende her. Skjondt jeg ikke vover at 

nægte 
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negte Rigtigheden heraf, fan har dog flere Plantekyndige & 
de ſenere Aar, efterat mon er bleven opmærffom paa R, hy. 

dsolspathum, forgjeves føgt den. J Bills vegetable Syſtem 
Vol, X, gives en Tegning Tab. 40. Fig, 1, ſom fvarer gede 

til Linnei LD: fErivelfe af denne Plante, og er forſtjellig no£ 

fra dem, hvormed den letteſt unde forvexles. Hvorfore mon 

ingen anfører denne Figur ? 

Egenſk. og Brug. Forfatterne tillægge denne 
Plantes bittre og ſammenſnerpende Rod en udmarket 

Virkning, ſom Lægemiddel i Hudfygdomme, mod ondar— 
tede Saar ꝛc. Muntingius rev fin Bog: De Her- 
ba britannica for at bevife, af den Plante, han havde 
for fig, var den ſamme, fom de Widee havde fjende 
under. dette Navn. Men den Plante, fom ban har af: 
fegnet og de Plantekyndige have anſeet for Vand Skrep⸗ 

pen, er, ſom jeg Side 500 har anmærfet, ſnarere Moſe 
Skreppen; altfaa er man endnu uvid, om de Egenſtaber, 

ſom Forfatterne have tillagt Vand Skreppen, tilkomme 
deune eller hiin, eller maaſtee dem begge. 

ode Art: Franſt Skreppe (R. ſeutatus L.) 

Artm. Blomſterne tvekjsnnede. Froeklapperne 

helrandede, nogne. Bladene hjertedannet-⸗ſpyddanne⸗ 
de. Stenglen krind. 

D. Frank Syre. 

Voxer i den fydlige Deel af Europa. Dyrkes hos os i 

Haver, 

Blomſtrer i Auguſt og September. 

Uoførl. Beſtr. Roden fleeraarig, krybende. Stenge 

fen trind, af 1 til 2 Fods Højde, førft nedhængende, fiden 

opret, grenet, Bladene langſtilkede, blaagraae, tykke, 

læderagtige, glatte, meer eller mindre ſtarkt hjertedannet-fpyde 

2den Del, KE dans 
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dannede, buttede, heelrandede, kortere end Bladſtilken. 
Blomſterne ſidde almindeligen fun 3 til 4 ſamlede paa over⸗ 

maade fine og tynde Stilke, fom have et Led i Midten. Kr os 

terne meget forte under Blomſtringen, og Stovbknoppene 

ere i det mindſte dobbelt faa lange; men diffe Kroner udvore 

Aden til betydelig Storrelſe, blive længere end brede, og da 

fun den midterfte Deel af dem omgiver Froet, faaer dette 

Udſeende af at have 3 Vinger af en ſtjon roſenrod Farve. Det 

ev fun fjeldene, at Planterne fætre Froe, da Kronſtilkene brakke 
og. falde af, ved det ovenomtalte Led. 

Anmarkn. Denne Beffrivelfe er udkaſtet efter Plan⸗ 

fon, ſaaledes ſom den findes almindeligſt vore Haver. Men 

Dens Blade forandre fig iſer markeligen; ſnart ere de mere 

tilrundede, ſnart med mere ſpidſe Lapper, og Farven meer 

eller mindre blaagraa. En original Tegning af den vilde 

Plante findes i Triumferti de ortu ac vegetatione plantar, 

p. 63, under Navn af Acetofa fcutata repens. En anden 

Tegning hav Zanonius i Rarior, ſtirpium Hiſtoria, udgi⸗ 
vit af Montius Tab. 7. Den ſamme Forfatter har Tab. 

8 foreſtillet en Plante med tykkere og mere blaagraae Blade 

under Navn af Acetofa Romana ortenſe, hvilken han holder 

for at være en forſtjellig Art. Men Ubgiveren af dette Vark, 

den fFarpfindige Monti, forſikkrer, at det er der ſamme 

Plante, ſom ved Culturen forandres; ogſaa er denne Figure 

aldeles vor franſte Skreppe, ſaaledes ſom den almindeligen 

forekommer i Haver. Det er markeligt, at Triumfetti 

erindrer, at fan aldrig har feer. fin Plante ſatte Froe i vild 

Tilſtand; thi dette er ogſaa Tilfældee med Planten i vore 

Haver, Derimod fætter en anden Afart R. glaucus Jacqvin 
(Icon, plant, rar; Tab, 67, Collectan. pag. 63) villigen Froe 

i vor botaniſte Have, og det endog i førfte Aar, ſom ſynes 

at beviſe, af denne Afart hos os er aarig. — Foruden de 

oven⸗ 
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ovennævnte gøde Figurer, ſom ingenſteds, end ikke af 
Wildenow, ere eiterede, har Dalechampius ogſaa ypper⸗ 

ligen tegnet den i Hiftor, plant, gen, 605 under Navn af 
Oxalis rotunda. Blackwel har tegnet Have Afarten Tab, 
3206. Ligeſaa Muntingius i Herb. britan, p, 200, En 
Figur af Dodon. Pempt, 649 har Simon Pauli afcopie— 

ret i hans danffe Urtebog 3 Part No, 4. eller Site 154. 

Den ſamme findes i Lobelii Icon, 292, Bedre er Hovede 
arten udført af Moriſon i Hiftor. Ox. S. 5. Tab, 23. Fig. 

9. og ct Blad af Afarten Fig, 10. Dog ere Bladene i diſſe 
ſidſte Tegninger aft for ſterkt indſtaarne, ligeſom og i Sils 

Tegning i The vegetable Syftem, Vol, X, Tab, 41. Fig. 2. 

Egen. og Brug. Bladene beſidde en Syrlig⸗ 
hed, der er behageligere end nogen af de følgendes, hoil⸗ 

ken Eaenffab ogſaa har forffaffet denne Skreppeart em 
Plads i Kjokkenhaver, hvor den er bekjendt nok under 
Raon af franf Syre. 

Den formeres meget feg ved fin Frybende Mode 
" men den bør ſattes Halvanden til 2 Fod vidt, og i et 
fritliggende Jordwon. Naar man i Begyndelſen af 
Juli afffjærer Stenglerne, vil Roden flyde Blade paa 

"mp, og da Diffe ere finere, anbefale de fig fortrinligen til 
Brug i Kiokkenet. Afſtjerer man nu Greneue ſaaledes 

til forſtjellig Tid, fan man beftandig have et Forraad af 
unge Blade. 

Rk) Med tvehoe Blomſter. 

Tode Art: Gore Skreppe (R. acetoſa L.) 
Artm. Blomſterne toeboes Bladene aflang pile; 

dannede. Fl. Dan. Tab. 

Kk2 D. Se 
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D. Gemeen Syre, Suurkaal, Kyll. Syre, Engſyre; 
i Holſteen: Suramper. Afarten, ſom dyrkes i Haver: ſtor 

ſpanſt Syre: 

Voxer hyppigen paa Marker, i Enge ꝛc. Dyrkes ogſaa 

i Haver. 

Blomſtrer i Juli. 

Udført. Beſtr. Roden ſieeraarig, udvendig guulgraa, 

indvendig hvid. Stenglen opret, 2 Fod høj og derover, 

lidet grenet oventil. Rodbladene aflang - piledannede, 

buttede, heelrandede, langſtilkede. Stengelbladene ne— 

ſten ſtilkloſe; den liden Stilk omgiver Stenglen halv. 

Blomſterne danne tilhobe lange tynde rodlige Ar; de ſidde 
paa ſmaa røde Stilke forfynede med Led. Bægerbladene. 

hos Hanblomſterne udftaaende, hos Hunblomſterne tilbagebøjes 

de, Årene rodlige- Fréeklapperne fhjertedannnede med 

rodlige Kanter; fun faa ere frugtbare, 

Anmarkn. En Tegning heraf jog Blackwel Tab, 

230. En Afart med Érufede Blade er tegnet i Tabernæ— 

montans Kraͤuterbuch 2. P. 157. Den fore ſpanſte 

Syre er en mærfelig Afart, ſom ikke hører hjemme hos 08, 

men voxer vild ved Bjergenes Fødder i Schweitz, Spanien 
ꝛ2c. En Figur af den findes i Muntingii Herb, brit. til 

S. 213. Dens Blade ere i der hele dobbelt faa ſtore ſom 

den vilde Plantes, lyſere af Farve, og ved Grunden faae 

Lapperne ofte en ſaadan Form, at det er uvift, om man ſtal 

falde Bladene ſpyd- eller piledannede. 

Egenſk. oa Brug. Bladene af Syre Skreppen 
have en hehagelig forlig Smag, hvoraf dens Navn; ved 
Tørring tabes denne Syrlighed. Den udpreſſede Saft 
ev ogfaa fun lidet fuur, don faaes af denne Saft, naar 

Dén renſes og afdampes, et vaſentligt, lider forlige Salt. 

Den 
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Den tillaves paa forffjellige Maader, og giver om 
Sommeren en fund og fjslende Spiſe. De ſom have 
Sfjørbug, kunne ifær betjene fig af den ſom et godt Læs 
gemiddel. Den fan ogfaa benyttes ſom Modgibt i Man: 
gel af Eddife eler anden Syre, Frøene ere fammens 

ſnerpende og have engang været anbefalede mod Blod 
gang. Naar man gyder Vand paa Roden, faaer det er 
bitter meget ſammenſnerpende Smag, og bliver ſortgraat 
ved tilſat Jernvitriol. Dette bevifer da, af den inde⸗ 
holder noget Garveſtof; ogſaa har man anbefalet den til 
Brug i Garverierne. J Sverige tørres Roden og brus 
ges fiden til.rød Farve. J Nordlandene farves guult 
hermed, da man foger Roden med Tøjet i Melkevalle. 

Den formereg uden Vanſkelighed ved at dele Ros 
den og af Frøe. Alle Huusdyr æde Planten, og den 

giver dem ef ſundt Foder. Da den ikke bliver haftig cer, 
faa ſamles den paa nogle Steder fra det flagne Græs, og 
torres for fig (elv, 

arte Art: Spydbladet Skreppe (R. acetofella L.) 

Artm. Blomſterne tvebbe. Bladene lancetdannet⸗ 
ſpyddannede. Fl, Dan, Tab. 1161. 

D. Spidſe Syrer, ſmaa Syrer, Kyll.; i Iylland;: 

Rodknae, Rodbeen, Baare. | 
Voxer almindelig vaa tørre og ſandige udlagte Agre. 

Blomſtrer i Juni, Juli, Auguſt, September. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, udvendig guulbrun, 
indvendig hvid, Stengien £ tilr Fod høj, ftærft grenet, 

furet, fanter. Bladene ag-lancetdannede, med tvende 
hinanden modſatte Lapper veb Grunden, hvorved de blive 

ſpyddannede. De allereverſte Blade mangle undertiden diſſe 

Lapper. Blomſterne fidde 4:6 famlede paa modfatte Si: 

der af Stilfen paa forte røde Kronſtilke. Hanblomſterne 

j Ka ere 
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ere rødlige formedelſt de røde dobbelte Stovknoppe. Kronen 
er aaben omkring diſſe. Bægerbladene lancetdannede. 

Kronbladene ægdannede, uden Korn. Hunblomſterne 

have hvide penſeldannede Ar. Frøet trefladet. 

Anmacrkn. Curtis hav Tegninger af Planten efter 

bens forſeſelige Voxeſted, i Fl, Lond, Tab, 309. Black⸗ 

wel Tab, 307, Den Figur af Zanoni, ſom Wilde⸗ 

now i Sp, plant, anfører hertil efter Haller, hører ſnarere 

fil foregaacude Art. — En Afart med ligebrede ſpyddannebe 

Blade, og en andens meget mindre, hvor Lapperne ved Gruns 

den aldeles fattes, findes. undertiden f. Er. ved Birkerod. 

Figurer af diff fees i Tabernæmontans Kraͤuterbuch 2den 

Bog Side 157 og 158 unter Navn af Oxalis minimus 1 

og 2. : | 

Egenſk. og Brug. Denne Skreppeart beſidder ogſas 
nogen Sorlighed 1 Smagen, lig den foregaagende, 

men i mindre Grad. Den er et Ufrud paa ſandige Agre. 
Naar diſſ⸗ udlægges til Hvile inofinder dennePlante fig & 
faa fjor Mengde, af de ved St. Hausdags Tider ere gans 
ffe røde deraf; de kaldes derfor Baare-Agre i Jolland. 

Heſtene, fom i adffillige Egne toyres paa diſſe Agre vra⸗ 
ge Planten og æde den fun af Nod. Koerne æde den før 
St. Hans Dag medens den endnu er ſtjor; efter den Tid 
lade de den ſtage. Faarene bortgnave den omſider. 

17de Slægt: Scheuchzere (Scheuchzeria). 
Slægtmærfe: Bageret 6deelt. Kronen og Grif— 

lerne mangle. Froehuſene z0til 6, opblæfte, 
1famrede, 

afte Art: Kær Scheuchzere (S. paluſtris L.) 
Fl, Dan, Tab. 76. 

D. 
Ikke 



Sexhannede. 519 

Ikke almindelig i Moſerne; i Sjelland hyppigſt om⸗ 

kring Kollekolle, Sollerod, Lyngbye, Ramloſe, i Langholme 
Moſen ved Dronninggaard; i Holſteen ved Suͤſel. 

Blomſtrer i Juni, Sult og Auguſt. 

Udféerl. Beffr. Reden fleeraarig, keybende. Straaet 

opret, kneet, af en Fods Højde. Bladene halv trinde, 

kjodede, afverlende, ligebrede, tilſpidſede, kjoldannede, de 

sverſte og nederfte fortet, Blomſterne fidde i en. Top, 

hver Kronſtilk omgivet nedentil af eg Blomſterblad, ſom ligs 

ner et Hylſter. Begerbladene lancetdannede, grongule 

eller brunladne. Froehuſene ofteſt 3, ſſeldnere 4 og 5, 

rundladne med 1-2, ſſeldent 3 agdannede Froe i hvert. 

Anmerkn. Foruden den fEjønne Tegning i Fl, Dan, 

har ogfaa Linne tegnet Planten i Fl, Lappon. T. 10, Fig, 
I. og Loefel i Fl, pruſſ. No, 29 til pag. 114. 

Egen É. og Brug. Endnu fjender man ingen 
Nytte af denne Plante, uden for ſaavidt den med fin 

ſterke krybende Rod hjelper til at opfylde Tsrvemoſer. 

Som en Meoſeplante vil den neppe vare ſtikket til Foder 

for Kreature. Desuden er den hos os for ſſelden for 

hertil ag komme i Betragtning. 

18de Slægt: Helonie (Helonias), 
Slegtmarke: Bogeret mangler. Kronen 6bladet. 

Froehuſet 3famret, 

aſte Art: Nordiſt Helonie (H. borealis V.) 

Artm. Bladene figebrede - foærddafinede, nervede. 
Blomſterbladene i en dobbelt Rad, hindede. Fl, Dan. 
Tab. 36. 

D. Trehunnet Beenbræk, Viborg, 7 

RÉ 4 Bop 
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Voxer i Holſteen i Tørvemofer nær ved Suͤſel. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udførl. Beſkr. Roden fleeraarig, med fange Trevler. 
Bladene fidde ved Roden i betydelige Antal, omtrent 2 

Linier brede og 2 til 4 Tommer lange. Stenglen opret, 
uden Grene, med et enfelt omfattende Blad nedentil, 3 til 

g Tommer høj. Blomſterne fidde paa Enden af Stilken 

enten i en liden Klaſe, eller paa den overſte Spidſe i et Hor 

ved. Det førfte er Tilfældet med Wlanterne fra Bjergene og 

Moſerne i det fydlige Europa; i Norge og Sverige er Plan— 

ten altid mindre, og Blomſterne danne da almindelig et Hoved. 

Kronerne ere gronliggule og fitde paa forte Stilke, hvoraf 

enhver har under fig et lidet hinder Blomſterblad, og ér degs 

uden omgiver af et 3lappet Blomſterblad, ſom ligner. ef 

Dægere Froehuſet tilrundet-Egdannet, trefladet, trekam⸗ 

tet, aabner fig i Spidſen; man finder ofteſt 3, fjeldnere 4. 

Anmarkn. Denne Plante ev Anthericum calyculatum 

Lin: Anth. pfeudøasphodelus Jacqvin; Scheuehzeria pſeu- 

doasphodelus Scopoli, Wiggers, Roth; Tofildia palu- 

ſtris Hudſon, Withering; Heritieria anthericoides Schrank. 

Fra Slægten Anthericum adfſkiller den fig fuldkommen ſaavel 

ved Antallet af Frugtborene og Formen af Froehuſene, ſom ved 

Blomſterbladene. Med Slægten Helonias, hvormed den har 

meeſt Liighed, hår Wildenow forſt forenet den, Cluſius 

har tegnet Planten i Rar, plant, Hift, 1, P. 148. 11. 
Binne i Fl, Lappon, Tab, 10. Fig, 3, Lightfoot i Fl, 
Scotica 1, Tab, 3, Seguier i Synopf, plant, veron, 2, 

Tab, XIV. Gmelin i Fl, Sibir. 1. Ty 13, Fig. 2, 

Egen. og Brug. IIsland troer man, at det er 
denne Plante, ſom foraarfager Leverikt hos Faarene, 

Zen flager altid urørs paa de Steder, hoor de graffe. 

19de 
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19de Slegt: Trehage (Triglochin). 

ESfægtmærte: Bageret mangler. Kronen 6bladet, 
ttdajør en dobbelt Rad, hvoraf de 3 yderſte 
Kronblade ere de ſtorſte, de 3 inderfte tyn⸗ 
dere og mindre, Griflerne mangle. " Årene 
penſeldannede. Froehuſene 3 eller 6kamrede. 

Iſte Art: Kær Trehage (T. paluftre £.) 

Artm. Froehuſene 3famrede uden Furer, ligebre—⸗ 
de; tyndere ved Grunden. Fl, Dan. Tab. 490. 

D. Spids Etrandgræs. Ryll. 

Voxer ikke fjelden paa vande Enge i Moradſer 260 

Blomſtrer i Juni, Juli, Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden toaarig, logdannet, travlet. 
Straaet omtrent 1 Fod højt, opret, ſpagt trehjornet. 

Bladene omgive Straaet nedentil, ere ligebrede, lidet 

vendede, omtrent af lige Længde med Straaet felv. Blome 

ffevrne danne et Ax paa Spidfen af Straget, fidde afvers 

lende pan nedentil længere, oventil kortere Stilke. Krons 

bGlabene 6, i en dobbelt Had, hvert Blad bærer en Stov⸗ 

naal. Årene 3, penſeldannede. ZFrøehufene3famrede, ops 
bette, næften ligebrede, trehjornede, med fre Tænder i Spide 
ſen; de aabne fig ved Grunden i 3 Klapper. 

Anmarkn. Linne har tegnet Planten i Vetenſkaps 
Academiens Handlingar Vol. 3. 1742. Tab, 6. Fig, 1. 
2-3. Beers i Fl, Herborn, Tab, 12, Fig, 5. En flete 
tere Tegning findes i Barellier Icon, rar. Tab, 271. Linne 

har beffrevet den i Genera og Sp, plant, med 3 Bægers 

og 3 Kronblade, men alle 6 ligne hinanden fuldkommen, 

og bære endog hver en Stovnaal, faa at der ikke ſynes at 

være nogen Grund til af adffile dem; i Vetenſt. Handl, 

KE S pag 
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paa ovennævnte Sted, Har han ſelv beſkrevet dem ſom 6 
Kronblade. 

Esgenſk. og Brug. Denne grasartede Plante er 
mærfelig ved fin ſalte Smag, uagtet den ofte voxer flere 
Mile fra Havet, Den er en behagelig Fode for flere 
Huusdyr.,. tfær for Køer, og maa, efter Analogien at 
flutte, være dem et fundet Foder. Maaffee kunde den 
anbefales tilsat ſages i Sumper, hvor inter bedre vil 

vore. Rensdyret fragte den, men fod den igjen falde. 

aben Art: Strand Trehage (T. maritimum L,) 

Artm. Froehuſene 6kamrede, furede, egdannede. 
Fl. Dan, "Tab, 306. 

Strand Sivgres Kyll. Salting. 

Voxer ikke meget almindelig ved Strandkanterne, f. 

Cy.” uden far Kjøbenhavns Caſtel, ved Kalkbrenderiet, pan 

Amager, vid Nyborg, Aſſens, i Ringakſobings Fjord 20. 

Blomſtrer i Juni, Zuli, Auguſt. 

Udforl. Ser, Denne Plante ligner i det Hele den 
foregagende Art meget, men adffilles letteligen ved følgens 
be: Roden er fleeraarig, ikke faa logartet ſom den forri— 

geg. Stragene meget ſtorre (omtrent 1 Fod), tykkere, 
halvtrinde. Bladene halvtrinde, mere kjodfulde. Blom— 

ſterne ſidde i et langt Ar, og ere næften ſtilkloſe. Arene 

6. Froehuſene 6kamrede, agdannede, ſtribede eller fur 

tide meds Tænder oventil, og ligeſaa mange trefladede Froe. 

Anmarkn. Linne far givet Tegninger af Planten 

i Vetenſtaps Akad. Handl. Vol, 3. 1742, T. 6, Fig, 5- 
6. Gartner har tegnet Frugten i: De frud. pl, Tab, 
84. San beffriper Frugten ſom beſtaaende af. & eenkam⸗ 

tede Frochuſe. Det lykkes imidlertid ikke altid at dele 

— PET LK Frug⸗ 
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Frugten I & Fese, ogſaa har han ſelv tegner den, ſom 
6kamret. 

Egenſk og Brug. Den har en ſalt Smag og 
en temmelig ubehagelig fiffeagtig Lugt. Saavel af denne 
fom forrige Art fan brændes Soda, men uden fynderiig 
Fordeel. Ved fonftigere Behandling give De ogſaa et 
virkeligt Kogſalt. 

Alle Huusdyr æde den gjerne, og Svinet ifær med 
Velbehag. Den fortjente at blive almindeligere paa 
Strandkanterne. 

zode Slægt: Tidlos (Colchicum). 

Slagtmarke: Bageret er et Hylſter. Kronen o Sdeelt, 
med et langt Rør, ſom gaaer ned i Løget, Froe⸗ 
huſene 3, ſamlede til et trelappet, opbleeſt Frøes 
huus. 

aſie Art: Hoſt Tidlos (C. autumnale L.) 

Artm. Bladene flade lancetdannede, oprette, 
Blomſterne nogne. 

D. Nøgne Jomfruer, Rodkrone, Hoſt Colchieum, 

Tidlos. 

Voxer i de ſydligere Climater. Dyrkes ofte i Haver 

ſom Siirplanter. 

Blomſtrer i September, October uden Blade. Frset 

modnes i Junii. Bladene komme frem om Vaaren. 

Udſorl. Beſtr. Roden er et tær Løg omgivet af 
tvende brune Hinder; ders Form egdannet, med en fpids 

ſere Udvorning ved Grunden, hvorpaa mange Rodtrevler« 

Her danneg det ny Log. Bladene komme frem om 

Vae⸗ 
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Vaaren. Blomſterne om Efteraaret, " efterat Bladene 

eve visnede. Ethvert Løg giver 253 Blomſter. Kronen 

er 6deelt, bleg purpurfarvet eller hvid, -Fligene ægdannes 

de, te 3 yderfte bredere end de inderſte. Hvor Delingen 

hører op, løber Kronen i et langt Rør lige ned til Logets 

Grund; bette Rør er hvidt, glat, & Fod langt, og løbe 

uben van Løget i en halvtrind Fordybning. Det omgives, 

hvor "det gaager ud- fra «Løget, af et gronlig-hvidt Hylfter: 

Stovknorppene gule, vippende. Sriflerne gaae 

igjennem det hele fange Rør, og Frugtknuderne findes forſt 

ved Grunden af Løget. Froet ligger ſaaledes under Sors 

ben om Vinteren, og fremkommer forſt om Vaaren paa 

en Stilk. Froehuſet omvendt sægdannet, fammenjat a 

3 Froehuſe, ſom ere aabne fil Midten. ” 

Anmarkn. Zuchſtus har en god Figur af ⸗⸗ 

baade i dens Blomſterſtand og med Frøe, i Hift, ſtirp. 

356-357. StårE har ogſaa en god Tegning i Abhand⸗ 

lung von dem fidjeren Gebrauch der Licht-Blume. Lige⸗ 

ſaa Bulliard i Herb, Tab, 18. og Schkuhr i Handbuch 
T, Tor, Zesler i Hort. Eyftedtenf, autum. Ord, 3 Tab, 
1SIr under Navn af Colch, album &d.” Rerner i Ab⸗ 

bild. T. ro4? Gartner har tegnet Frugten Tab. 18. Det 

er beundringsverdigt, at, da denne Plante blomſtrer ſaa ſil⸗ 

dig at Froene ikke kunde modnes for Vinteren, Naturen 

har ſorget for, at de ligge under Jorden om Vinteren, og 

Paa. et ſaadant Dyb, hvor Froſten ikke fan ſtade dem, og 

af de pan en; ufædvanlig Maade hæves over Jorden paa den 

Tid, da de kunne modnes og udſage fig. | 

Egen, og Brug. Løget har en ſtinkende Lugt, 
ikke ulig den af Pæoner. Naſen og Svælget angribes 
* haar man lugter til det overſtaarne Lag eller blog 

ophol⸗ 
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byfjolder fig mær derved. Holder man Tungen ins 5 
Minuter pan den friffe overſtaarue Rod, vil den derefter 
blive foleslos i fiere Cimer. Smagen er ſtarp, bidende 
dg vedligeholder fig lenge. Blomſtret ſelb har ingen 
mærkelig Lugt: br | 

Længe har denne Pjante været anſeet ſom en heftig 
Givt. Dens Birfning paa Dyr har ifær bekräftet dette, 
LDufaa maa jeg tilſtage, ar den, medens jeg bar beſtrebet 

Den, og havt flere friffe Løg liggende for mig, baade har 
ſoraarſaget mig en ſtikkende Smerte i Svalget og Ho— 
vedpine. Alligevel ere diſſe Løg spragne om Efteraaret 

(Sept: 1799) paa en Tid nemlig, da Haller anmarker 
om dem, af de have ingen ſynderlig Skarphed, hvilfen 

ifær er ſterk om Foraaret. Paa denne Tid har jeg ikke 
underſogt dem; men de førrede Løg finder jeg åt have 

beholde fuldkommen deres Skarphed. Derſom Løget 
knuſes og udvaſtes ofre i Band, faaes deraf et Meel, 
fom har tabt den ſtorſte Deel af Skarpheden, og hvoraf 
i det mindſte en Skrupel ingen Virkning viſte paa en 
Hone. Gyder man Wand paa den friſte Rod, fages 
en guul Infuſion, ſom er bitter og vammelig; med Brau— 

deviin bliver den mere ffarp, taber def væmmelige, men 
faaer en ſterkere gunl Zaroe: 

Derſom man end ikke vil ſatte fuldkommen Lid til 
de Xldres Optegnelſer, angagende denne Plantes gib⸗ 
tige Egenſtaber, Da nogle mueligen kunne have meent en 

anden Plante, der fun ikke nøjagtig nok er beſtrevet, 
faa bør man dog troe Stoͤrk, fon man er overbeviig 
om, af have havt den rigtige Plante for ſig. Han ned— 
ſank et Gran af den friffe Rod indvifier i Ørød, hoor— 
efter han foelte en Brænden i Maven, ſiden en heftig Ir⸗ 
ritation i Urinveſene med en ſwmertefuld Stoletrang 

(Tenesmus), Spending omkring Hjertet, ſtark Hoved⸗ 
Piue/, 
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pine, Kolikſmerker, ſterk Torſt; Pulſen blev meget hef⸗ 

tig, Modlyſten forgik, og endnu efter flere Dage vedblev 
en Strangurie, ſom forſt ved flimede og ſmerteſtillende 
Midler [od fig hæve, Dette Forſog tilraader da, at afse 

Holde fig fra at nyde denne Mod i nogen Mængde, og 
fun med Forſigtighed at gjøre Brug deraf. Men under 

denne ſidſte Betingelſe har Stoͤrk og flere beromte Læger 
anvendt Løget med Held, ifær fom urindrivende Middel. 
Klere Arter af Vandſot, fom have modſtaaet andre mod 
denne Sygdom berømte Midler, ere herved hævede. Med 
god Virkning er det ogſaa brugt mod Trangbryſtighed 
(Aftma). Men det er nødvendigt t Forvejen at formil⸗ 
De dets Sfarphed, og hertil har Stoͤrk fundet Eddike ag 
være det bedſte Middel, En Unze af Lagene fjærg i 
Terninger og kommes i et Pund Viineddike, ſom ſattes 
ved en ſagte Ild i 48 Timer, og derefter afſtes. Roden 

vil da have liden Skarphed, men Eddiken er ffarp og 
irriterer Soælget, maar den ſynkes. Kor at formilde 

denne Skarphed, fættes til Eddiken 2 Pund Honning, 
og det Hele koges ind til Tykkelſen af en Honning. 

Af dette Middel, bekjendt under Navn af Oxymel 
Colchici, gives et voxent Menneſte i Reghndelſen tun: 

2 Drakmer om Dagen, houken Portton efterhaanden 

forsges til en Unze. Meget ſtarke Menneſter bruge em 

ſtorre Mængde, Pulberet bruges ſſeldnere, ſtjondt des 

ogſaa har viiſt ypperlig Virkning baade mod Vandſot 

pg Trangbryſtighed. Eddiken, tillavet fom ovenfor 
nævnt, hav ogſaa været anbefalet til udvorres Brug, ſom 
fordelende Middel. 

Creaturene flade Blade og Blomſter heraf ſtage alde⸗ 

Fed urørte, Hjorten, fom nød heraf mellen andet Foder, 

Døde ſtrax derefter, ligefan en Kalv, og en Hund, ſom 

KE 2 Drakmer, brækkede fig inden 30 Timer 60 Sange, 
uringe 
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urinerede, og gisdede næften lige ſaa tidt og dede omſider 
ynkeligen. Alle Indvoldene vare betandte eller brandige. 

Tredie Orden. 
Serhunnede (Hexagynia). 

orde Slægt: Tungekrone (Ariſtolochia). 

Slagtmarke: Bægeret mangler. . "Kronen 1blader, 
tungedannet, udeelt. Froehuſet 6kamret, uns 

derſerdigt. 

iſte Art; Almindelig Tungekrone (A. clema- 
ritis L.) 

Artm. Bladene hjertedannede. Stenglen opret. 
Blomſterne flere” ſamlede i Bladaxlerne. FI. Dan, 
Tab. 1235. 

D. Huulurt. 

Voxer i Holſteen omkring Preetz. 

Blomſtrer i Jull, Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, keybende. Stengs 

levne oprette, 2 Fod høje og derover, med månge Led, 

og bøje fig i Midten i Zigzak. Bladene afvexlende, langs 

ſtilkede, tykke og faſte af Struktur, glindſende paa Overfla⸗ 

den, bleggronne og ſterkt aarede paa Underfladen. Bloms 

ſterne 5:56 famlete i hvert Bladaxel, gronliggule, bugede 

nedentil, rsrdannede i Midten og ligeſom afſtaarne mod 

Spidſen. Froehuſet kugledannet, tegnet med 6 blege 

Linier, en for hver Kammer. 

Anmarkn. Blackwel har tegnet Planten i Herboll 
Tab. 255. Rivin i Monopetala 116. Miller i Icones 

ato Herb, T. 5 

Slægt er glemt at anføres paa Schiagraphien)« 
Egenſt. 
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Egenſk. og Brug. Roden er bitter og ſtarp. Bla⸗ 
dene bittre og meget ubehagelige i Smagen, Et Ex⸗ 

trakt heraf med Brændeviin faaer en obermaade bitter 
Smag, med Vand bliver det lidet ſalt og bittert. 

Som Saarmiddel er Planten beromt. Man brus 
ger hertil ſaavel Pulveret, ſom et Afkog af Roden i Vin. 

Indvortes brugt er def ef oplivende Middel. Det gives 
fun til 1 Drakma, da en ſtorre Gave letteligen foraar⸗ 
fager Brekning. Eſſentſen heraf har været brugt mod 
Podagra. 

Dyrlægerne have benyttet fig af be pulberiſerede 
Blade til at læge Saar hos Heſten. 

Fjerde Orden. 
Mangehunnede (Polygynia) 

22de Slægt: Skeeblad (Alisma). 

Slægtmærfe: Bageret 3bladet. Kronbladene 3, 
(ftørre end Begerets. Froehuſene mange, (fra 
6 til 20), læderagtige, fladtrykte, 1kamrede. 

iſte Uri: Veybredartet Skeeblad CA. Plan- 
tago L.) 

Artm. Bladene ægdannede, ſpidſe. Blomſterne 
i en ſtor Top paa Enden af en Rodſtilk. Froehuſene 
famfede £ rundladen strehjørnede Hoveder, Fl, Dan. 
Tab. 561. 

D. Band Vejbred med brede Blade, Gotberaad. 
Band Vejbred med fmale Blade, Kyll. Tobaksblad. 

Voxer afmindelig i ferſt Vand, i Grofter, vød Aabred⸗ 

der ?c. 

Blom— 
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Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udfsrl. Beſtr. Roden fleeraarig, neſten logdannet, 

med mange Trevler. Bladene komme alle fra Roden, 

ere langſtilkede, glatte, heelrandede, nervede, undertiden 

bølgede. Rodſtilken 1 tif 3 Fod bøj, ſtump trehjsrnet, 

glat. Blomſterne danne tilhobe en Top; hvor flere paa 

eet Sted udſpringe, omgives de af hindede Blomſterblade. 

Bægerbladene ægdannede, hindede. Kronbkadene 

tilrundede, gnavede paa Kanten, kſodfarvede eller Hvide og 

gule ved Grunden. Froehuſene 15 til 20, ſamlede i 

et trehjørnet Hoved. Froet 1, aflangt, glat, rodladende. 

Aumarkn. Curtis Gar tegnet Planten i Fl, Lond, 
Tab. 318. Schkuhr i Handdud Tab, 102. Fuchſius 

i Hiſt. ftirp, p, 42. Gartner har tegnet Froet i De fruct. 
pl. Tab, 84. En Afart med mindre og fmalere Blade er 

almindelig t udtørrede Meradſer. Af denne ſindes en Teg⸗ 

ning i Barrelier Icones plant, T, 1157. Lobels Icon- 

300. J dybe fiydende Vande findes en Afart med aldeles 

ligebrede Blade. Jeg fjender ikke denne Afart, og ſporger 

derfore: fan Loeſels Figur i Fl, pruſſiea No, 62 til pag. 

199hore herhid? Denne Figur er hidindtil ikke optagen i 

Syſtemerne. 

Egenſk. og Brug. Denne Plante har en bidende 
og ſtarp Smag, ſtjondt iffe & betydelig Grad. Saften 
ſtal unde træffe Biærer paa Huden. Fabregon paas 
franer, af den, indvortes brugt, er en Gift for Køer og 
andre Huusdyr; desunderligere er der, at Floyer regs 
ner Planten blandt de Ejslende Midler. Nogle have ane 
befalet Brugen af Roden mod gylden Aare, 

2den Del, £L £ Den 
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Den vrages af alle Huusdyr, undtagen Geden 
Rensdyret aad den med Begjerlighed. 

aben Art: Svommende Skeeblad (A, natans L.) 

Artm. Stenglerne traaddannede, krybende, fane 
Rødder ved Leddene. Bladene ægdannede, buttede, 

ſtilkede, ſoommende; de nederſte undertiden grasartede, 
ſmalle. Fl, Dan, Tab, 

TD), 

Voxer ved Aabredder, i ſtilleſtaaende Vand o. fl. Se. 

megen ſielden. Profeſſor Viborg har fundet den i Iyl⸗ 
land ved Stauning og ved Skjernbroe. Jeg beſkriver den 

efter Exemplarer derfra- 

. Blomſtrer fra Begyndelſen af Juli til midt i Sep⸗ 

tember. 

Udførl. Beſtr. Roden fleeraarig, ſammenſat af 

"mange brune Trevler. Stenglerne traaddannede, men 
dog, ligeſom Bladene, yder foræjellige efter Voxeſtedet. 

Paa moradſige men udtørrede Steder er Stenglen temme—⸗ 

lig tyk, ligger udſtrakt og er forſynet med Led, hvorfra den 

ſkyder Rødder; alle Bladene ægdannede, buttede, heels 

vandede, meer elleve mindre langſtilkede. J ſtilleſtaaende 

Vand er Stenglen meget tyndere, en Fod lang og ſoommer 

ovenpaa Vandet; de nederfte Blade lancerdannet-ligebrebe, 

eller neſten fom Graſſets Blade, (2 Linie brede til 6-7 

Tommers Længde), de overſte ægdaninede,'fvømmende, meget 

langſtilkede. Kronſtilkene ere iffe altid eenlige, ſom 

Linne har beſtrevet dem; men undertiden udſpringe 3-3 

ſamlede i rundladne Hoveder, hvert Frøe aflang = ægdane 

net, ſtribet, med et fort Griffel paa Spidſen. 

Anmarkn. 
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Anmarkn. Af denne Plante haves, ſaavidt jeg veed, 
fun en eneſte Tegning, givet af Vaillant i Ada academ, 

rar, paris, 1719. Tab, 4. Fig. 8, og fom foreftilier den 
Afart med lutter ægdannede Blade. Roth og Schmidt 
fremfætte endnu en tredie Afart med lutter ligedrede = (ans 

eetdannede Blade; denne veed jeg ikke at være fundet fer. 

Egenſk. og Brug. Ubekjendte. 

zdie Art: LancetbladetSÉeeblad (A. ranuncue 
loides L.) 

Artm. Bladene ligebrede, lancetbannede. Frøes 
huſene ſamlede i kugledannede Hoveder, og ere udſpilede. 
Fl. Dan, Tab. 122. 

D. 

Voxer ikke almindelig ved ftilleftaaende Vand og paa 

vaade Enge, f. Er: i Iylland i Vefterfoven ved Aarslev; 

i Fyen ved Ulriksholm og Veſterſtjerninge; paa Møen ved 

Stege; i Sjelland ved Mullen i Neſtved, ved Unnebjerge 

gaard, ved Peblingeføen, ved Tyrebyeholm; i Holſteen veb 

Cinfelds. 

Blomſtrer i Sult, Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Boden flecraarig, trævlet. Blades 

ne danne en liden Buſt kede ved Roden, tabe fig i læns 
gere eller fortere Stilke, eve glatte og heelrandede; Bla d⸗ 

ſtilkene have fine Led ved Grunden, Rodſtilkene 2-3 
fra hver Rod, et Qvarteer lange; paa Spidſen fidde Blom⸗ 

ſterne en enkelt Stjerm, omgivne ved Foreningspunktet 

af 3-,4Svobblade. Kronſtilkene eenblomſtrede. &Kros 

nerne meget ſtorre end Bageret, Hvide eller violette. 

Frugtborerne henved 20. Frøene ligeſaamange med 

en ophøjet Side eg fremſtagende Ridder. 

gi 2 Anmarkn⸗ 



532 Sexhannede. 

Anmarkn. Foruden ovennavnte Tegning, ſom viſer 

faavel et ſtorre ſom et mindre Exemplar af Planten, fin⸗ 

deg ogſaa en god Tegning i Lobels Icon, Tab, 300 under 
Savn af Plantago aqvat. hum. anguftifolis, Denne Figur 

foreſtiller Planten ſaaledes, ſom den almindeligſt findes 

hos os. 

Egenſt. og Brug. Ubekjendte. 
* 

—— ODER Ce — 

Syven⸗ 

/ 

—— 
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SyvendeKlaſſe. 
Syvhannede (Heptandria). 

Forſte Orden. 

Eenhunnede (Monogynia), 

iſte Slægt: Skovſtjerne (Trientalis). 

Clægtmærfe: Bageret 7bladet. Kronen ?deelt, 
flad. Frugten et 1famret tørt Gær. 

Udſeende: En liden Skovplante med en udeelt Stengel og 
Bladene i en Kranté mod dens Spidſe, hvorfra ude 

fpringe 1-2 langſtilkede Blomſter. 

2den Slægt: Kaſtanie (Æsculus). 

Slagtwmarke: Gægeret 1bladet, 4 til standet, Kro: 
nen 4 til zbladet, heftet til Begeret. Froe⸗ 
huſet zkamret, zklappet, ofteſt med 2 Free. 

Udſeende: Storre og mindre Træer med pragtfulde Blome 

fev i oprette pyramideformige Klaſer. 

Anmarkn. Eeg, fee gtende Klaſſe. Knavel, ſee 10de 

Klaſſe. Portulak, fee Tate Klaſſe eller Tolvhanne⸗ 

de, Slægten Myſſe, ſom Wildenow har henfort 

til 7vende Klaſſe, føges under Fleerhannede. 

ef 3 Syven⸗ 
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SyvendeKlaſfſſe— 
Syvhannede (Heptandria). 

Forſte Orden. 

E enhun nede (Monogynia). 

riſte Slægt: Sfopftjerne (Trientali9J). 

Slagtwaorke: Bogeret 7bladet. Kronen 7deelt, Fli⸗ 
gene ligedannede, flade, hvide, Frugten eg 
Tkamret, tørt Bær. 

afte Art: Enropwifi Skovbſtjerne (T. euro- 
pæa L.) 

Artm. Bladene lancetdannede, heelrandede. Fl. 
Dan. Tab. 84. 

D. Liden Vintererøn, KRyll. 

Ikke fjelden paa højtliggende Steder i Skove; f. Ex. 

ved Frederiksdahl, Kollekolle, Frederiksborg, Fredensborg, 

paa Moen ꝛc. 

Blomſtrer i Maj og Juni. 

Udførl. Beſtr. Roden aarig. Stenglen 5 til 6 

Tommer høj med 6& til 7 aglancetdannede, kortſtilkede, 

glatte, uligeſtore Blade i Spidſſen. Blomftervrner tif 

2, udføringe mellem Bladene paa lange Stilke. Kronen 

hvid med guulladne Striber ved Grunden. Barret næ 

ſten kugledannet, hinder, uden Saft, naſten gjennewſigtigt. 

Frsene ofte 8. 

Anmerkn. Man finder undertiden fun 6 Stovnaale 

ag en 6beelt Krone. Den ovennævnte Figur af Fl, Dan, 

er god, men flørre end Planten almindeligen findes. En 

min 
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mindre, dog i naturlig Storelſe, er tegnet af Barrellier & 

Icon. rar, Tab, 1156. II. Gartner har tegnet Frugten 

i De frud, plant, Tab, 50. 

Egen. og Brug. Denne liden, men meget 
ſmukke ante har ingen udmærket Smag eller Lugt. 
Den ædes af de flefte Huusdyr, fun Keerne vrage den. 

eden Slægt: Kaſtanie (Æsculus). 

Slægtmærfe: Bageret ibladet, 4 eller tandet, buget. 
Kronen 4 eller 5bladet, Kronbladene forfEjels 
ligen farvede, heftede til Begeret. Froehu—⸗ 
fot zkamret, 3flappet med 253 Froe. 

iſte Art: Heſte Kaſtanie (Æ. Hippocaftanum L.) 

Artm. Bladene fingrede, 7hobede. Kronbladene 
5, udftaaende. Fl. Dan, Tab, 

D. Kaſtanie, Heſtekaſtanie. 

Horer hjemme i det nordlige Aſien, hvorfra den er 

bragt til Europa, og kan nu anſees ſom vild hos os, da 

den udſager fig ſelv. 

Blomſtrer i Maj, Juni. 

Udforl. Beſtr. Træet Gar en morkbrun Bark fuld 
af Sprekker; det opnaaer en Højde af 60 Fod og derover. 

Grenene ere mnedentil ſtorſt, oventil mindre, faa at. de 

ſamlede foreſtille en Ppramide. Vedet blodt hos de unge, 

haardere og ſmukt firibet hos de ældre Treer. Bladene 

ſtilkede, modſatte; ethvert Blad er fammenfat af. 7 om⸗ 
vendt -ægdannede, dobbelt-ſaugtakkede Blade, ſom ende fig 

med en ſterk Spidſe. Blomſterne i lange kegledannede 

eler pyramideformige Klafer. Kronbladene aflange, . 

ST 4 but⸗ 
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buttede, haarebe iſer paa Banden, hvide med en rød, guul 

eller brun Plet ved Grunden, 2 fremftanende. Tipper og en 

lang Negl. Stovnaalene indbojede ofteft i Form af et 

S, Stifterne hvide og haarede. Stsoknoppene 
haarede, orangefarvede med en morkrod Spidſe. Griflet 

hvidt, haaret. Aret rodt. Fersehuſet ſtrax efter Af—⸗ 

blomſtringen ægdannet, beſat med Pigge, der have en Kſer—⸗ 

tel paa Enden. 

Anmarkn. Heraf gives en Afart uden Pigge paa 

Froehuſet, og en anden med buntede Blade, Egentligen er 
dette Træ en fleerboe Plante, da der paa enhver Bloms 

ſterklaſe findes nogle tvefjønnede og nogle blot Hunblomſter. 

Rivin har en Tegning af Træet i Pentapet, T, 123, Cras 

mer i Anleitung T, 23. Kerner T, 304. Gartner har teg⸗ 

net Frugten Ta1II1 under Navn af Hippocaftanum vulgare, 

Egenſk. og Brug. I Slutningen af det 16de og 
Begyndelſen af det 17de Aarhundrede er derte ſtienne 
Træe bragt hid til Europa fra Aſiens nordlige Egne, 
Dets hurtige Vext, dets fore lovfulde Krone, dets pran⸗ 

gende Blomſter og tidlige Klor forſtaffede det ſnart Alles 
Yndeſt, og det er nu faa at ſige naturaliſeret over Hele 
Europa, Imidleriid var det forbeholder det 18de Aars 
hundredes fidfte Decennium beſtemtere at viſe dets mans 
gehaande Nytte ved nøjere at underſege dets Egenſtaber. 

Man opelffer Heſte Kaſtanien ofteſt og letteſt af 

Frse, ſjeldnere ved at aflægge Grenene. Den tribes 
næften, i ethvert Jordmon, dag bedſt i en fugtig ſand— 

blandet Muldjord. Frugterne kunne lægget ſaabel om 
Efteraaret ſom Foraaret; man giver dem en Afſtand af 
6 Tommer og bedaekker dem med 2 Tommer Jord. De 
gaae op i førfe Sommer og kunne i det ander Efteraar 

omplantes, 13 til 2 Fod fra hinanden. Naar de ſiden 
ude 
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udplantes i det Frie, ſteer dette ogſaa om Efteraaret. J 
den forte Tid af 8 til 10 Aar har den allerede naget en 
betydelig Højde og bærer Blomſter og Frugt. Den ops 

nager over 100 Mars Alder, og Stammen Holder da 
gjerne een til halvanden Alen i Gjennemſnit. Den har 
Det færegne hos fig, at den omtrent i 3 Uger fuldender 

fit Skud for en heel Sommer. J den Tid driver den 
undertiden Skud af halvanden Fods Længde. Naar 
Bliomfierne ere affaldne, dannes Øjnene for det følgende 
Yar; diſſe overiræffes med Vinteren med en tyk harpigs 
agtig Materie, fom i de forſte Foraarsodage ligeſom ops 

loſes, hvorved Øjnene, der om Vinteren herved vare 

beſtyttede, ſettes i Frihed til ar drive, 

Til Alleer og Spadſeregange har dette lovrige Tree 
ved ders Skygge og tidlige Blomſter et afgjort Værd. 
San indvender imod det, at det foraarfager Ureenligbed 

i Gangene, da Krugten og Bladene tidligen tabes; men 
naar Nytten deraf vorder almindeligere bekjendt, ev det 

at haabe, at man vil kappes om at fade diſſe Frugter 
opſamle, og aft ſaaledes den eneſte Indvending imod det 

vil falde bort. 

Barken af Heſte Kaſtanien har en bitter og fame 

menfnærpende Smag, En Unze Bark, fogt med Band, 
meddeeite dette fuldfommen den ſaume Smag, og gav 
ved Afdampning 3 Quintin Extrakt. Den famme Quan— 
titet Bari gav med Viinſteen 23 Ovintin Extrakt, ſom 
var farvet, ſprodt, giennemſigtigt, og lignede det, ſom 
man paa ſamme Maade erholder af Chinabarken. Diſſe 
Egenſtaber hog denne Bark ere iffe undganede de JÆldres 

Ovmærffombed. Den berømte Zanichelli i Venedig, 
Moͤhring, Peiper og flere, have leverer vigtige Afhand⸗ 
linger om deres Forføg og Erfaringer med denne Bark, 
ſom Lagemiddel og ifær mod Vexelfebre, hvor China 

215 ellers 



538 Syvhannede. 

ellers brugtes, J de ſenere Tider have Coſte og Villi⸗ 
met forøget diffe Erfaringer og befræftet den gode Virk— 
ning af dette Middel mod tredie og fjerdedags Keber. 
Det er givet i Pulver fil 2 Ovintin, eller og i Affog, 

en Unze Bart til 2 Potter Vand indkogt tå 3 Dele, og 
heraf en Koppe fuld hver fjerde Time, Et Uffog i Viin 
er ogfaa brugt udvortes mod brandige Saar med megen 

Nytte. Som Garvematerial har man forſegt Barken 
med Held. J Farverierne lover den megen Fordeel. 
Dambourney gav et Stykke Klæde, ſom var beitfet i 
en Oplssning af Vismuth, en ſmuk og beſtandig moſtus⸗ 

brun Farve ved Hjelp af denne Bark. Ruͤger fødte 
Barken, kogte den i Vand og fif da, efterat Gave filtre⸗ 
ret den, en ſunk brun Farveſuppe, ſom ved Tilfærning 

af Gummi fif mere Holdning og blev ffjannere.  DOgfan 
Linned modtager heraf en brun Farve. i 

Tet unge Bed er blodt, trævlet og fader fig vanſte⸗ 
Fist brekke; det gamle haardt, blegguult med graa Lie 
stier i uregelrette Kredſe. En Cubikſod Stamoed ber» 
af paa go War vejer, naar det et grønt, 57 Pund, tørt 
omtrent 35 Pund. En Favon af det ſidſte vejer omtrent 
34 Centner. Gom Brænde betragtet, fan det færtesg i 
Lighed med Birken. Til adſtilligt Snedkerarbeſde, Borde 
blade f. Ex., til Billedhuggerarbejde og Formſtjering 
Har det ikke lidet Bærd, Til Bygningstsmmer vas 
terre Steder har man anbefalet det med Tillæg, at det 

ſtulde være næften uforgjængeligt, naar det overſtesges 
med Ofte eller Tjere. Derimod er det aldeles forkaſtet 
fom Bygningsismmer paa baade Steder, hvor man har 

paaſtaget, af det hurtig forraadner. Herimod mag 
jeg fætte nyere Erfaringer: Frankeren Choiſeul Gauf— 
fier har anvendt Hede Kaſtaniens Ved ul Tæffebræder 
eler Underlag for Skifer pag et Tag, ſom behangtes her⸗ 

med 
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med iftedet for Tegl. Da nogle Forandringer ved Byg⸗ 
ningen 18 Aar derefter gjorde det nødvendigt at opbryde 

Taget, fandtes diſſe Kaftan'ebræder faa fuldfommen 
friffe, fom den Dag de bleve lagte; Sommene Holde 
efter Tælferené Forſikkring bedre i dem end i noget andet 
Slags Træe, fom hertil almindelegen anvendtes. Paa 

hele Taget manglede ikke en eneſte Skifer; ingen BYBræde 

havde mindſte Ormſtik, eller noget Spor til Forraad: 
nelſe. Gauffier har foreviiſt Agerdyrkningsſelſtabet 
Prover af diſſe Bræder, faa at man ikke behsver af 

tvivle om Rigtigheden heraf. Han har ved ſamme Lej: 

lighed indberettet, at der i Verſailles findes en Spiſeſtue 

i underſte Etage, hois Paneel ene beſtaaer af Heſte Ka⸗ 
ſtanten. Uagtet dette Varelſe er overmaade fugtigt; 
Have diffe Bræder bog ſiden Slottets Bygning aldeles 

ingen Forandring undergaaet, men ere ligefan regel⸗ 
rette og friſte, ſom da de bleve fatte, Endeligen har 

Fourcroy feer en Kaffe af Kaftanietræe, fom i mange 
Aar har ſtaaet i Jorden uden at have undergaaet nogen 
Forandring. Der udfordreg altſaa flere Erfaringer, før 

man fordømmer det, fon uduelige til Bygningstommer, 
pg denne Gag fortjente vel nøjere at underſoges. 

Grenene og Bladene ligne Barken i Smag, fjende 
denne er foagere hos hine, Dambourney har forføgt 
Dem til Faroning og fundet, af de give en brugbar og 

Beftandig brun Farve, J Magasin for Neringsſtanden 
6 Hefte 1797, Side 212, Kaaer en heel Deel Farvefor- 
ſog, ſom ſtulle være anſtillede med Grene og Blade af 
dette Træe. Men diffe Forføg ere anſtillede af Profes— 
for Suckow med Grene og Blade af Kaſtanie Bogen 
(Fagus Caftanea) og her af en flet Compilator henførte 
fil Heſte Kaſtanien. Man bør altſaa iffe undre fig over, 
om man ved at eftergjore de der anførte Forſog, —J— 

aat 
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faae ganſte forſtjellige Reſultatet. Bladene kunne godt 
anvendes ſom Strsening under Koer og tiene da tillige 
fil at formere Gjødningen. Faar og Geder æde bem, . 
Brandes de grønne, give de en god Aſte til at vaffe i. 
De unge Hjerteblade anbefale nogle til at fætte paa Ol 
iſtedet for Humle. 

Men fremfor alle de rilforn nævnte Dele ſynes 
endnu Frugten, i Henſeende til fin Nytte, at have For⸗ 
tvinnet. Den ev overmande bitter og ſammenſgerpende, 

hoilket ſaavel gjelder om den piggede Skal, ſom om 
Kiernen. Den grønne Skal har man anvendt med Nytte 
i Garverierne. Suckow har ved at koge Skallen med 
Wand og ved Tilfærning af Potaffe faner en mættet forts 
brun Suppe. Toj, fom var forbereder med Jernvitriol, 

fif Geri en guulbrun Farve; forberedet med Allun fik det 
en ſoag rodligbrun Farve. Froet eller de egentlige Kjer— 
ner indeholde en bethdelig Quantitet Meel; Oekonomer— 

ne have derfore forſogt af anvende dem til Fode for Krea⸗ 

furerne. Men da de ere overmaade bittre, æde de dem 
iffe med Lyſt. Nogle enkelte Erfaringer bave dog lært, 

at de trives vel derved, naar de forſt ere komne i Vane 
med at æde dem. Faarene ynde dem meeſt. 

Gan har brugt forffjellige Midler for at betage 
Melet denne Bitterhed; blandt diſſe fones den Maas 
de, ſom Kuͤrella ført og Laſteyrie nyligen har angivet, 
et være den eneſte, ſom ved ſenere Forſsg ev befundet 

rigtig: Man afffaller Kaſtanierne og førver dem enten é 
fri Luft eler ved jeon Varme i et Vaerelſe. Naar de 
ere førre, males de til Pulber. Det herved erholdte 
Meel ſigtes og kommes i et Kar, ſom fyldes med Vand 

og omrøres ſterkt. Derpaa lader man Vandet flaae om⸗ 
trent en Time, da ellers Melet, ſom er obermaade let, 

ikke vilde bundfelde fg, men gaae bort med Vandet. 
i Naar 
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Naar det nu har fat fig, gydes Vandet forfigtigt af, i 
det af man falder op, faa ofte man bemærfer, at Me⸗ 
let vil folgeg med. Paa denne Maade afvaſter man des 
g til g Gange med Band, hvorpaa Melet kommes i en 

tyk Sak af Lærred, fom lægges under en Preſſe og ſiden 

tørres. J Mangel af Preſſe ſtaffer man Vandet bore 

"af Melet ved at oride dette i Linned. Det Meel, ſom 
ſaaledes er tilberede, er aldeles frit fra alt Extraktiv⸗ 

ſtof, hvori egentlig Kaſtaniernes Bitterhed ligger. Det 
hav nu ingen ubehagelig Smag, men giver ef godt Næs 
ringsmiddel ſels for Menneſter. 

Bil man undgaae denne Behandling, faa fan man 
Ved en kortere Fremgangsmaade endda erholde er Meel, 
ſom er ſtikket til allehaande Brug f. Cr. til Bogbinder: 
kliſter, til at ſtoppe kalkunſte Hens ꝛc. Marcandier og 

flere anbefale det ſom meget fortrinligt til at vaſte med 
iftedet for Sæbe, Man behover fun af rive Kaſtanier—⸗ 
ne og lade Maſſen oploſes i koldt Band, da ſtummer 
det op ved at røres, ligefom med Sæbe, Saavbel foldt 
fom varmt bortrager det alle Pletter af Linned, og uldne 

Stromper, Aner ꝛc. valfes godt heri.  Hamv, fom man 
har raadnet i ſaadant Vand, er befundet blødere og Hvi! 
dere end naar def raadnedes fanme Slags Vand, uden 

Tilſetning af Kaſtaniemeel. Til af vaffe Hænderne i er 
det befundet figefaa godt form Mandelklie. For at tilbe 
rede Stivelſe ar Kaſtanierne, ſtoder man dem, obergy⸗ 

Der dem med Vand, fom ofte forandres, ſtoder dem atrer 
og fader Vandet flage over dem til de gage over t fuur 

" Gjæring. Man lader nu Maffen gage igjennem en Haar⸗ 
figte og opfamter Kraftmelet eller Stivelſen paa ſadvan⸗ 
lig Maade. 

Apotheker Moench har udpreſſet Olie af Saftanieve 

me; af 3 Pd. tørrede Kaſtanier erholdt han 3 Lod. De 
afſtal⸗ 
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affkalles, fljæres eller hakkes ſmaa, tørres, ſtampes, bes 
fugtes lidet med Band og riſtes over Ilden; ſaaledes 
gjores de til en Dej, ſom nu bringes under Oliepreſſen 
og behandles fom anden Oliemaſſe. Olien ſtal være 
noget bitter, brende fparfomt unden Damp. Kagerne, 
ſom blive tilbage herved, ere godt ffiffede stil at fede 

Kreaturer med. Vedat lade Kaſtanierne kime og gjære; 

har Moench ogſaa udtrukket af dem noget Spiritus; 
dog gav 10 Pd. vel tørrede Kaftanier ham fun 3 2od 
Gejſt. Struve har anvendt den til Brændeviin og 
Eddike. 

RKonſternes Lyceum i Varig hav for ikke lange ſiden 
ladet anftille nøjagtig Underſogelſe over Mængden af 
Potaſte i Kaſtanierne, Hvilfen har ledet til vigtige Reſul⸗ 
faser. Af 36 Pd. Kaſtanier, ſom Havde været giemt 
uden Omhyggelighed, og hvoraf nogle endog vare am 
komne, HE Commisſionen, til hvilken Underſogeiſen var 
overdraget, 26 Lod 4 Qbintin 48 Gran Aſte, hvoraf 
fun 24 Lod 4 Qbintin, eller 7200 Gran, blev udludet 
for af undgaage Brok i Beregningen af Reſultaterne. 
Produktet af Potaſte belsb fig til 18 Lod eller 51394 Gran, 
hoilket var omtrent de trefjerde Dele af den udludede 
Uffe. Denne Potaſte var overmaade reen, og langt at 
foretræffe den, fom almindelig gaaer i Handelen... Af 
grønne Kaſtanier vilde Produktet endnu have blever ſtorre, 
da Pertuis har godsgjort, at Vexter, ſom brændes 
grønne, give meget mere Aſte end naar de ere førre, og - 
efter Grenets Forføg have fmaa grønne Kaſtanier givet 
meget mere Aſte og Salt end de terre. Lægger man 
Marke til, at ſelb de meeſt righoldige Aſter, f. Cr. af 
Bregner, Melder 20. ikke give uden højt Fdeel Potaſte, 

faa vil man indfse, hvor vigtig denne Erfaring er, Brau— 
muller i Berlin far af 1 Pund tørre Kaſtanier faaet 1% 

god 
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Lod Uffe og noget mere end 3 Lod reen Potaſte. Enhver 
Kaſtanie giver efter Le Fibures Beregning 3 Gran 
Potaſte. — Saaledes vil Quantiteten faavel af Aſte ſom 
Potaſte falde noget forfjedig ud efter Frugternes Tør: 

hed og efter Træernes Voreſted. Deyeux og Vau— 
quelins Forføg Sar givet følgende Reſultat: I Pd. Uffe 
af Heſte Kaſtaniens Kjerne eller egentlige Frugt, gav 
6 Unger 3 Drakmer 2 Skrupel Potaſte. 1 Pd. Aſte 
blot af Freehuſene gav 6 Unger 3 Drakma. Men her 
gr det af mærke, at dette er Vægten af den fuldkommen 
torre Potaſte. 

Navnet Heſte Kaſtanie, ſom af flere Nationer 
gives dette Træe, udlede nogle derfra, at Tyrkerne bruge 

Frugten ſom Lægemiddel mod Krop og Colik hos Heften 3 
mod adſkillige Faarefygdomme ev Frugten ogſag bleben 
anvende iſtedet for andre bittre Midler, 

Bierne ſoge hyppigen Blomfierne af dette Trae, 
fom om Vaaren gide dem Stof til Wor og Honning. 

aden Art: Paviſt Kaſtanie (Æ, Pavia L.) 

Artm. Bladene 5hobtede, glatte, ulige tandede, 
Kronerne 4 og 5bladede. Kronbladene nærme fig hin⸗ 
anden med Gpidſen; den nederſte Deel, eller Neglen, 
er omtrent af lige Lengde med Bageret. 

D. 

Hører hjemme i Carolina, Florida, Braſtlien. Dyr⸗ 

kes fjelden hos os i Plantager, f. Cr: i Frederiksberg Have 

paa Andebakken, i Haven ved Nyføe. 

Blomſtrer i Maj, Suni. 

Anmarkn. Dette Træe naaer ikke nær det forriges 

Hojde, men har ſnarere Udſeendet af en Buſt. Det er fjæ- 

j lent 
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lent og bærer ikke modent Froe hos os. Blomſterne ere 
ſtarlagenrode, hver Krone har oftef 4, undertiden 5 Blade, 

og ofte g Stovnaale. Man finder tvefjønnede og Hanblom⸗ 

fter paa eet Tree. Frugten er glat. Tegninger af der findes 

i. Trews Plant, felec, Tab, 14, Willers Icon, T, 198. 
Plukenet Almag. T, 56, Fig. 4 foreſtiller neppe dette Træe. 

Egenſk. og Brug. Formedelſt de ſtjonne Blom⸗ 

ſter anbefaler dette Træe fig fortrinligen i engelſte Anlæg, 

Kun er det Skade, at vore firænge Bintere ofte dræbe 
det. J Frederiksberg Have her det fat Brugte, hoilke 
dog ikke ere blevne modne. 

Man formerer det ved Frugterne og bed Okule—⸗ 
ring paa Heſte Kaſtanien. Frugterne mage lægges i 
Kaſſer med Jord, og fættes i koldt Huus i de førfe Wins 

tere. Siden udplantes de, bog fun paa de Steder, hvor 
de funde have Læ og en paſſende god Jordbund. 

zdie Art: Guul Kaſtanie (Æ, flava L.) 

Artm. Bladene zhobede, dunede paa Underfladen 
langs med Ribben, jeont ſaugtakkede. Kronerne 4bla⸗ 
dede, Neglene dobbelt fan lange ſom Bægeret. 

D. 

Hører hjemme i Nordkarolina, og dyrkes hos os i 

engelffe Anlæg, f. Er. paa Dronninggaard og flere Ste—⸗ 

der: 

- 

Blomſtrer i Maj og Juni. 

Anmarkn. Dette Trae ſtilles let fra de forrice ved 
dets gronliggule Krone, ſom altid har fun 4 Kronblade, 

udvendig bekledte med flæbrige Haar, og ved dets jevnt ſaug— 

takkede Slade, ſom ere ſterkt dunede van Underfladen langs 

med Hovedribben og vende med Spidſen nedad. Under 

Navn 
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Navn af Æ, lutea har Wangenheim tegnet det i Schrif— 
ten der Geſellſchaft naturforſchender Freunde, 8 B. 2St. 
Tab. 6. 

Egenſt. og Brug. Den gule Kaſtanie er meget 
mere haardfor end den paviſte, og vorer til em ſtsrre 
Højde. Endnu veed man iffe, om den bærer modent 
Froe hos os, ſtjondt det er troeligt, da den i det Brauns 

ſchweigſte vifer fig fuldkommen haard mod de ſtrangeſte 
Vintere, og bærer fuldfommen modne Frugter. 2040⸗ 
rige Træer have der opnaaet en Højde af 15 Kod. Den 
har blomſtret ffjønt paa Dronniuggaard i Sommeren 

1799. 

Den fan formeres af Free ligeſom den forrige, 
ſamt ved Podning og Ofulering pan Heſte Kaſtanien. 

aben Deel, I m Otten⸗ 
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OAttende Klaſſe—. 
Ottehannede (O&andria). 

Forſte Orden. 

Eenhunnede (Monogynia). 

ifte Slægt: Natlys (Oenothera). 

GSlægtmærfe: Bageret 4kloftet, rordannet. Kron⸗ 
bladene 4. Froehuſet underſedigt, trindt, 
4kamret, 4klappet. Froene nøgne. 

Udſeende: En Plante over Middelſtorrelſe, med afvexlende 

Blade og eenlige gule Blomſter i Bladaxlerne. 

2den Slægt: Gederams (Epilobium). 

Slagtmarke: Baegeret 4kloftet, rordannet. Kronen 
4bladet. Froehuſet aflangt,  underfædigt, 
afamret, 4klappet. Frøene kronede med lange 

bløde Haar, liig Fnob. 

Udſeende: Større og mindre Planter, ſom for det mefte 

vore paa vande Steder, Bladene udeelte. Blomſterne 

røde eller Hvide i fange Ax paa Spidfen af Grenene, 

eller eenlige i Bladaxlerne. 

zdie Slægt: Bolle (Vaccinium). 

Elægtmærfe: Begeret overfædigt, lidet. — Kronen 
ibladet, Stovnaalene heftede til. Blomſter— 
bunden, Frugten er ct 4kamret Gær med 
mange Froe. 

Udſeende: Smaa Buſkvexter, nogle med henfaldende, andre 

med altidgronne Blade, og med klokkedannede noget bus 

gede, 
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gede, 4tandede eller dybe afligede, ſtiontfarvede Kroner. 

" Blade og Blomſter fremkomme af Øjne. 

ade Slægt: Lyng (Erica). 

Slægtmærfe: Bageret 4 6bladet (dobbelt hos een 
Art). Kronen klokkedannet 4akloftet, eller æge 
dannet atandet. Stovnaalene heftede til 
Blomſterbunden. Stoevknoppene tvekloftede, 
tohornede. Froehuſene 4kamrede. 

Udſeende: Smaa Buſkvexter i Hedeegne og pan Sandjord, med 

altidgrønne Blade. Blomſterne i Klaſer eller i et Hoved. 

ste Slægt: Kjelderhals (Daphne). 

Sfægtmærte: Bægeret mangler, Kronen akloftet, 
indflutter Stovnaalene, visner haſtig. Fruga 
ten en Steenfrugt, fom ligner et Bar og indes 
flutter et Froe. 

Udſeende: Smaa Buſke, med røde eller hvidlige færfe lug⸗ 

tende Blomſter. Ingen af dem horer hjemme i Dans 

mark. 

6te Slægt: Lon (Acer), 

Slægtmærfe:… Med fleerboe eller tveboe Blomſter. 
Bageret zkloftet. Kronen zbladet, ofteſt af 
ſamme Farve ſom Bægeret, (mangler underti⸗ 
den ganſke). Aret akloftet. Frugten beftaaer 

af 2 ved Grunden fammengængende Vingefrug⸗ 
ter, (Stevnaalene 4:5 hos fidfte Art). 

Udſeende: Større og mindre Træer ofteſt med lappede, 
fjeldnere med finnede Blade, Blomſterne i Klafer eller 

Koſte. 

M m 2 7de 
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de Slægt: Asp (Populus). 

Slagtmarke: Med tveboe Blomſter i Rakler. 

Hanraklerne: Bageret beſtaaer af et kiledan⸗ 
net tandet Skel. Kronen af et ſtilket, heels 
randet, bæger; eller tungedannet Sfæl, Paa 
dette fidde ofteft 8 Stovnaale. 

Hunraklerne: Bager og Krone ſom Hanrak⸗ 
lens. Aret 4kleftet. Froehuſet 2klappet. 
Froene forſynede med lange Frsehaar. 

Udſeende: Træer af et ſtiont Udſeende, ofteſt med hjettedan— 

nede, triangulere Blade. Baade Hans og Hunblom⸗ 
ſterne fidde i Rakler. 

Anmarkn. Paviſt Kaſtanie, fee 7de Klaſſe. Snylte⸗ 
rod, fee 1cde Klaſſe. 

Anden Orden. 

Tohunnede (Digynia). 

gåde Slægt: Guldglands (Chryſoſplenium). 

Slagtmarke: Bageret 4kleftet, farvet. Kronen 
mangler. Froehuſet 2ſnablet, 1kamret med 
mange Frøc, | . 

Udſeende: Smaa Planter pan fugtig ſtyggefuld Grund, 

med tykke udeelte Blade. Blomſterne ſibde ſom i en 

Skjerm. 

ode 

— 
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ode Slægt: Heſſel (Corylus). 

Clægtmærfe: Med eenboe Blomſter. 
Hanblomſterne fidde i lange trinde Rakler. Ba⸗ 

geret er et Skel, ſom ev deelt i 3 Flige, hvors 
af den mellemſte ſtorſt. Kronen mangler, 

Under hvert Gægerffæl fidde gte Støvnaale. 

Hunblomſterne fremkomme flere tilfammen af et 
Øje, Boasgeret alappet, tandet, fjendes førft 
hos den modne Frugt, Frugten en 1famret 
Nod med eet Froe. 

Udſeende: Smaa Træer elleve Buſte, hvis Blade have hjjevs 

. tedannede Indſnit ved Grunden, og hvis Hanblomſter 

fidde i Rakler, men Hunblomſterne paa ſamme Træe for 

fig i et Øje» 

Anmerkn. Langſtilket Alm (Ulmus effuſa), fee ste 
Klaſſe, anden Orden. Fleergaarig Bingel (Mercu- 

rialis perennis), fee ode Klaſſe. 

Tredie Orden. 
Trehunnede (Trigynia), 

rode Glægt: Sfedefnæe (Polygonum). 
Slægtmærfe: Kronen 5bladet, vedblivende, ligner 

hos nogle Arter et Beger. Bageret mang 
(er, Stevnaalene 5 til 8. Griflerne 1 til 3. 

Froet 1, fantet eller fladtrykt. 

Udfeende: Planter af Middelſtorrelſe med afvexlende Blade 

og ſtedende Biblade. Blomſterne i Arv ellev i en koſtar— 

tet Top, eller eenlige i Bladaxlerne. 

M m 3 ; Fjerde 
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Fjerde Orden. 

Firehunnede (Tetragynia). 

z1te Glægt: Etbar (Paris). 

Slægtmærte: Bageret 4bladet. — Kronbladene 4 
meget fmale, Sioevknoppene heftede til Mid 

ten af Stifterne. Frugten et 4kamret Bær, 

Udſeende: En Skovplante med 4 Blade i en Krands paa 

Midten af Stenglen, og en Blomſt i Spidſen. 

12te Slægt: Desmerkgop (Adoxa). 

Slagtmerke: Bægeret 2⸗3kloftet, underfxdigt, Kro— 
nen 4⸗ 5bladet, overſcedig. Boerret 43 5fams 
ret, nedentil ſammenvoxet med Bægeret, De 

overſte Blomſter have 8, de ovrige 10 Stov⸗ 
naale. 

Udſeende: En liden Plante paa ſkyggefuld Grund. Roden 

tandet. Rodbladene dobbelt trehobede. Stenglen har 

2 modſatte Blade paa Midten. Blomſterne i et Hoved. 

13de Slægt: Elatine (Elatine). 

Slagtmarke: Bageret 3-4bladet. Kronbladene 3-4. 
Froehuſet 3-4kamret, 3⸗4klappet, nedtrykt i 

Midten. 

Udſeende: Smaa udſpredte Vandplanter med Bladene i 
Krandſe cer modſatte. Blomſterne ſmaa i Bladaxlerne. 

14de Slægt: Tuſindblad (Myriophyllum), 

Slagtmaerke: Med tvefjønnede eller eenboe Blomſter. 
Hanblomſterne: Bageret 4bladet. Kronen mang⸗ 

ler. Støvnaalene 8. 
Hun⸗ 
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Hunblomſterne: Bager og Krone fon hos hine. 
Griflerne mangle, Frugtknuderne 4. (fjelden 
2). Arene dunede, Frugten beſtager egent⸗ 
ligen af Nodder i ſamme Antal. 

Udſeende: Vandplanter med en krybende knaet Rod, leddede 

Stengler. Bladene under Vandet i Krandſe, ligebrede. 

Blomſterne ſtilkloſe i Blabdaxlerne, i de overſte Krandſe 

San: i de nederſte Hunblomſter. 

15de Glægt: Eg (Qvercus). 

Slagtmarke: Med eenboe Blomſter. 
Hanblomſterne i tynde traaddannede Rakler. Bæs 

geret zkloftet. Fligene ofte todeelte. Kronen 
mangler. Stevnaalene under hvert Boger 
ofteft 3, men afverle fra 5 til 10. 

Hunblomſterne fremkomme ſparſomt paa en Stilk 
fra Bladaxlerne. De omgives ved Grunden 
af et Svob af flere Sfæl, der vore ſam⸗ 
men i en halvkugledannet Form, Det egent⸗ 
lige Bager er et lidet 6fliget Skol, hvis fpidfe 
lige omgive Griflerne ved Grunden, Grif— 
lerne 2 til 5, ofteſt 4. Frugten ev en 1fam- 
ret Nod. 

Udſeende: Træer med udeelte, men ſtarkt indſkaarne Blades 

Mm 4 Otten⸗ 
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Ottende Klaſfſe. 
Ottehannede (Octandria). 

Forſte Orden. 

Eenhunnede (Monogynia).! 

aſte Slægt: Natlys (Oenothera). 

Slægtmærte; Bageret overſedigt, abkloftet, med et 
langt Rør, Kronen abladet, heftet til Bæ: 
geret. Froehuſet trindt, 4klappet, 4kamret. 

Froene nøgne, fantede, 

iſte Art: Toaarig Natlys (Oe. biennis L.) 

Artm. Bladene ag⸗lancetdannede, flade.  Stengs ; 

fon blodpigget-laadden. Stevnaalene lidet fortere end 
Kronen. Fl. Dan, Tab. 446. 

Ds Natlys. 

Sjelden. J Sjelland paa Vejen til Charlottenlund, 

Muͤller vil have fundet den ved Bagſperd. J Holfteen 

findes den ved Aſchberg og ved Pinneberg, hvor Aſſeſſor 

Schousboe har feet den. Hører egentligen hjemme i Vir⸗ 

ginien. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt, September. 

Udforl. Beſtr. Roden toaarig, taphannet. Stkeng⸗ 

len epret, grenet, 254 Fod høj, bekledt med bløde ofte krum⸗ 

højede Pigge eller Haar, der udſpringe fra en liden Kijertel.e 

Bladene fvagt tandede, næften ſtilkloſe, undtagen Wodblas 

dene. Blomſterne udſpringe fra Bladaxlerne. Bægers 

fligene tilbagebøjede, udvendig haarede, bleggule ; Bage⸗ 

rets Rør dobbelt fan langt ſom Fligene. Kronbladene 

gule, 
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gule, omvendt⸗hjertedannede. Stsvnaalene qule, St i fe 

terne frumftigende, 4 fidde imellem, 4 wide for Kronbladene. 

Aret dybt qÉløfter, Froehuſene oprette, næften trinde 

med 4runde Kanter, tæt beflædte med bløde Haar. Frøene 

mange, ligge i dobbelte Rader paa hinanden. 

Anmarkn. En go Tegning heraf findes i Millers 

Icones Tab, 189. Fig, 3. Gartner far tegnet Frugten 

Tab, 32, under Navn af Onagra biennis. 

Egenſf. og Brug. Blomſlerne ere ſmukke nok 
fil at ſtaffe den en Mads i Haver, ſtjondt de ikke uds 

mærfe fig ved Ejendelig Lugt, Planten er bekjendt hos 

tyſte Gartnere under Navn af gunl Rapunzel. De dyrfe 

den for af anvende den unge Rod til Salat om Vinte⸗ 
ren og Vaaren. 

Bierne ſoge dens Blomſter. 

2den Slægt: Gederams (Epilobium).“ 
Slægtmærfe: Gægeret 4kloftet. Kronen abladet. 

Froehuſet meget langt, underſcedigt, 4kamret, 
4klappet. Froene kronede med et langt hvidt 

Fnok eller rettere Froehaar. 

iſte Art; Smalbladet Gederams (E, anguſti- 
folium L.) 

Artm. Bladene ſiroede, ligebrede s fancetdannede, 
heelrandede, aarede paa tbers. Blomſterne uligedanne⸗ 

de. FI. Dan. Tab. 230. 

Dueurt med lange Froehuſe og Pileblade, Kyll. 

Voxer i fugtige Jordmon, ikke almindelig, f. Cr. ved 

Birkerod i Sjelland, ved Odenſe i Fyens 

Mm 5 Blom⸗ 
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Blomſtrer i Juli. Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, krybende. Steng⸗ 

"Ten syret, trind, 3-4 Fod høj og derover, meget grenet; 
Grenene modfatte og afverlende, Bladene ſwalt lancet⸗ 

dannede, omtrent 5 Tommer lange og 2 Tomme brede, ofre 

heelrandede, undertiden fiint og ſparſomt tandede, afverlende, 

ſtilklosſe. Bogeret overſadigt, Fligene lancetdannede, dybt 

purpurfarvede. Kroner ne fidde paa Spidſen af Grenene 

i lange pralende Ax, bog blomſtre fjelden flere end 5-6 paa 

Sangen, Kronbladene tiflrundede, udſkaarne i Spidfen, 

purpurfarvede. Stovnaalene førft nedbojede, fiden ops 

rette, fortere end Frugtboren; denne rejfer fig. førft op, naar 
Stovknophene have udÉaftet deres Stov, Frugtknuden 

er aflang, neften 4kantet. Aret a4kloftet, Fligene tilbages 

bøjede, Froehuſet naaer en Længde af 3 til 4 Tommer, 

de ere bløde at føle paa formedelft de fine Haar, hvormed de ere 

beflædte og af en Hvidliggraa Farve, Froene ere ſtribede, 

med et meget langt hvide Fnok paa Spidſen. 

Anmarkn. Curtis har tegnet Planten i Fl, Lond, 
Tab. 106. Den er Ep, fpicatum Lamarck, og Ep, latifo- 

lium Schmidt ev fun en Afart heraf, hvortil Fl, Dan. 565, 

fom han har anført, ikke hører. Det ev mærfelige, at Frugts 

børens Griffel forſt hæver fig i Vejret og udfolder fit Av, efter⸗ 

at Stovknoppene have udkaſtet Støver og begynde at visne. 

Heraf følger, at Frugtboren aldrig fan befrugtes af Stov— 

naalene i ſamme Blomſter, og at altſaa Befrugtningen her 

maa ſkee ved Hjelp af Inſekter. 

Egenſk og Brug. Skjondt denne Plantes Bloms 
fler ikke anbefale fig ved nogen fortrinlig Lugt, far dog 
dens ſtjonne Udſeende ſtaffet den en Plads i Haverne, 

am Sürplante. Dog bliver den her ofte farlig, da der 
ved 
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ved ſin krybende Mod og flyvende Ærse undertiden udbres 
der fig mere end man snffer og er vanſtelig at udrydde. 

Roden har man forføgt at anvende til Meel, Sti—⸗ 

velfe, Pudder 2c. og det med god Held.  Kamifdadas 
Jerne fvife den tilligemed Stenglens Marv. Naar den 
tørvede Nod koges, faaer Afkoget en fad og behagelig 

Smag, og man har heraf taget Anledning til at brygge 

en Art Ol heraf. Da Roden virkelig indeholder noget 
Sukker og ved Tilfætning af er Sjæringsmaterial lettelig 
gaaer over i viinagtig og ſiden i ſuur Sjæring (fee herom 
Phyſiologien Side 112), faa er det ikke uſandſynligt, af 
Den jo vil give en god elartet Drik og en XÆddike. Efter 

Hraſcheninikows Beretning tilberede Kamſchadalerne en 
Drik afdenne Plante og Fluefoampen, ſom i liden Mænge 

De opmuntrer, i ftørre Mængde foraarfager en Art Druk— 
kenſtab, Zittren i Lemmerne 2c., hvilket da vel meeft maa 

tilſtrives Vtrkningen af Flueſſampen, ſom man veed er 

giftig; thi de unge Rodſtud af Gederamſen ſpiſer man 
uden Skade, ſom Aſparges. 

Froehaarene eller den Uld, ſom i betydelig Mængde 

findes ved Frø, lader fig i Forening med Bomuld yp⸗ 
perligen fpinde, og fan da anvendes til Lyfevæger, 

Stromper ꝛc.; med Harehaar lader den fig ogfaa blande 
og giver ſaaledes gode Hatte. Til at renfe denne Uld 
fra Frøene, far man en egen Maftine, opfundet af Lins 
qpiſt og tegnet i ſoenſte Vetenſtaps Akademiens Hands 

lingar 7 Bind; men naar de ere ret modne, lade de fig 
ſtille derfra ved at flaae og ryſte Ulden med en glat Stok. 
De Froe, ſom blive tilbage, gaae let bort ved den føls 

gende Bearbejdning. Naar de ikke ere ret modne, torres 
de i en Bagerovn, efterat Brødet er taget ud. Erkebi⸗ 
ſtop Troil i Upſala har fagt mig, at Islænderne af denne 
Uld allene gjorde Vager til at brænde i deres Tranlam⸗ 

': per. 
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per. Dog lader den fig ikke faa godt ſpinde for fig alles 
ne, fom naar den ev blandet med Bomuld, og det bedſte 
Arbejde faaeg heraf ved at blande denne indenlandſte Uld 
med ligeſaameget levantiſt eler chöriſt Bomuld. Den 
indenlandſte Bomuld ev lettere, og derfor bringer en ſaadan 
Blanding mere ind i Maſſe, end den ubdlandede fremmebe 
Bomuld. Den lader fig farde ſaabel ved almindelige 
Karder, fom ved Maſtiner. JF Prag var en Fabrikke, 
ſom beffjeftigede fig med mange Slags Arbejder af deune 
Uld, og Profeſſor Herzer i Minden har viiſt ved For— 
føg, at den funde bruges med Myrte, 

Gederne æde denne Plante med Begjerlighed, hver⸗ 
af formodentlig dens danffe Navn. Wſlet, Koen og 
Faaret æde den ogſaa, men Heſten og Gviret vrage den. 

Rensdyret aad den i Mangel af andet, og Elsdyret ſtal 
æde den med Begjerlighed. 

Bierne føge dens Blomſter. 

2den Art; Stivhaaret Gederams (E. hir- 
furum L.) 

Artm. Bladene modfatte og afverfende, halv ſten— 
gelfattende, æg» lancetdannede, ſaugtakkede, med haa— 
rede Aarer, imellem diſſe neſten glatte. Stengelbladene 

nedlobende. Stenglen færtt grenet, bekladt med lange 
bløde Haar: Fl. Dan, Tab, 326, 

D. Laaden Dueurt med langagtige Froehuſe. Kyll. 

Voxer ved Aabreder og andre vaade Steder; i Sjel⸗ 

land ved Springforbi ned mod Stranden, ved Arrse Soe, 
i en Groft ved Bernforf; i Fyen ved. Spenborg. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Udfør, Beſtr. Roden fleeraarig, udſtyder Rode 

ſtud,, ſom krybe oven i Jorden og formere Planten. 

Stenge 
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Stenglen opret, 3 til 4 Fod bøj, trind, kun lider kan— 
tet ved Grunden. Bladene. ffarpt og fiint ſaugtakkede, 

langhaatede paa Ribberne og Aarerne, men imellem diſſe 

findes fun enkelte Haar. Stengelbladene, iſer de 

nederſte, ere nedlobende. Bagerffligene ægdannet stils 
ſpidſede eller med en liden Od i Svidfen. Kronbladene 

omvendt⸗ hjerredannede, møre purpurfarvede, hvide ved 

Grunden, dobbelt faa lange ſom Begeret. De 4 Stov⸗ 

naale længere end de svrige, hyvilket er Tilfældet for de 
fiefe følgende Arter, Stovknoppene gule. Frugt— 

knuden kronet med flere fman Kjertler. Aret akloftet. 

Fligene tilbage ullede, laadne. Frsehuſet omtrent 3 

Tommer langt, buttet, 4hjornet. J 

Anmarkn. Curtis har tegnet Planten i Fl, Lond, 
Tab. 117. Den er E, hirſutum G. Fl. iv, ikke fp. plant, 
E. ramofum gudfon, E. grandiflornm Roth, Soffm., 

Allioni. E. amplexicoule Lamarck. Man finder ikke 
fjelden en Afart med hvide Blomſter. | 

Egen. og Brug. De unge Blade fave, naat de 
gnides, en behagelig Lugt, lig den af kogte Æbler, men 
fom meget hurtig forføinder. faret bruges ſom den 
forriges. 

Heſte, Geder og Faar æde bens Koen er r ligegoldig 
derved, men Soinene vrage den, 

Paa meget fide Steder, hvor andre planter rr 
vilde groe, fortjente maaſtee denne at dyrkes. 

3die Art: Dunet Gederams (E. pubescens Koth) 

Artm. Bladene lancetdannede, modſatte og afvex⸗ 

lende, tandede, tat dunede paa begge. Flader. Steng— 
len enkelt, laaden. Fl Dan, Tab, 347. 

D. 
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D. Laaden Dueurt med ſmaa Blomſter, Ryll. 

Smaakronet Gederams, Viborg. 

Voxer paa lave Steder, ved Aaer, Grofter og vaade 
Enge, f. Er. imellem Rolighed og St. Hans Hoſpital, i 

Tepri Mofe ved Hjorteſpring. Daa Bornholm ved Ronne. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udførl. Der, Roden flecraarig, trevlet. Steng⸗ 
len 1,3 Fod høj, trind, meget tæt beffæde med lange bløde 

Haar. Bladene lanvetdannede eller aflange lancetdanne⸗ 

de, de nederſte modlatte, te overſte afverlende, ikke nedlge 

bende) overalt paa begge Flader (ikke paa Ribberne allene), 

tæt beflædte med bløde Haar, hvorved de, ifær paa Under⸗ 

fladen, faae et hvidt Udſeende. — Tænderne ſtaae vidt fra 

hinanden og ende fig med en Kjertel. Kronerne ere fun 

Ideel faa ſtore ſom den foreganendeg, blegt purpurfarvede, 

Eløftede i Svidfen, Frsehuſene rodlige, næften glatte. 
Arets Flige ikke tilbagebøjede. 

Anmerkn. Denne Plante er Ep, hirſutum 6. ſp. 
plant, iffe Fl. ſvec. E. hirfutum Zudſon, Allioni. E. vil- 

loſum Curtis Fl. Lond, T. 125. E. parviflorum qoffm., 

Rettz., Viborg, HSornemann. E. molle Lamarck. E. 

pubescens Roth, Wildenow. Chamænerion pubescens 

Moench. C. parviflorum Schreber. Den adfkilles overs 

maade let fra den foregaaende, hvormed Linne forenede 
den, ved følgende: Kronerne eve fun Tdeel faa fore, Bæs 

geret butter; hos hiin ſpidſt eller med en liden Od. Bla— 

dene overalt bekledte med blode Haar. Stenglen meget 

mindre og fjelden grenet, Roden aldrig krybende. Arets 

Flige ikke tilbagebojede. 

Den illuminerede Figur i Fl. Dan, ev meget mindre 
laaden end Planten i naturlig Tilſtand, Derfor favnes og 

det 
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det hvide Skjer, ſom den virkelig har. Den forte Figur 

er bedre. Roth har henføre denne Tavle til Ker Gede— 
rams (E. paluftre), 

Egenſk. og Brug. Dens Udſeende ev mindre 
ſmukt end de forvigeg, da dens Kroner ere meget mindre, 
Nytten af Fnokket er den ſamme fom ved forſte Art eg 
anført, Rensdyret aad den til Nod. 

4be Art: Glatbladet Gederams (E, mon- 
tanum L,) 

Artm. Bladene modſatte, agdannede, tandede, 
kortſtilkede, glatte. Fl. Dan. Tab. 922, 

D. Stor glat Dueurt med lange Froehuſe. Ryll. 

Voxer almindeligſt i Skovegne og pan højere Steder, 

fjeldnere paa lave Steter ved Grøfter og Gjerder. $ Sko— 

vene omkring Bagfværd, Hummeltofte, Charlottenlund, Les 

thraborg, Roeskilde 20. 

Blowſtrer i Juni, Sult, Auguſt. 

Udforl. Beſer. Roden fleeraarig, træt, trævlet. 

Stenglen 1,2 Fod høj, opret, dunet, paa højere Stes 

der i Skovene fun lidet grenet, pan vaade og [ave Steder 
mere grenet, Bladene modfatte, undtagen de allerøvers 
fte, fom ere afverlende, ægdannede, ſpidſe, kortſtilkede, glatte, 

næften glindfende paa Overflaten, blegere og aarede paa Un—⸗ 

derfladen. Bægerfligene fmalt lancetdannede. Kron— 

bladene blegrode, kloftede + Spidſen. Stovnaalene 

hvide, 4 længere end de osrige. Aret 4klsftet. Flige— 

ne udſtaagende, ikke tilbagebsjede. Frsehuſet nøjagtigt 

Abjørnet, Quarteer langt, med mange ſmaa Frse, forfys 
— 

nede med Froehaar eller Fnok. 

Anmarkn. 
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Anmarkn. Curtis far givet en ſtjsn Tegning af 
denne Plante i Fl, Lond, Tab, 1959. Gartner har teg⸗ 

net Frugten i De fruct. pl, T, 31. Man finder den under⸗ 

tiden med 3 og med 4 Blade ſamlede ved hvert Led, og 

med en trekantet Stengel. Denne Afart er Ep, trigonum 

"el 

Schrank. En Afart med æg: fåncetdannede, lidet mere 

langftilfede og ſaugtakkede Blade er befjende under Navn 

af E. rofeum, Egentlig har Schreber forſt beſtrevet den 

fom en egen Art under Navn af Chamænerion roſeum. Den 

findes ved Ruestilde i en Gyde ned med Søen, ved Guns 

derslevholm 26. 

Egenſk. og Brug. Dens Uld fan bruges ſom de 
forriges. Geden og Heſten æde Planten. Renédyret 
aad den fun i Mangel af noget bedre. 

ste Art: Fiirkantet Gederams (E, tetra- 
gonum L.) : 

Artm. Bladene lancetdannede, tandede, Steng⸗ 
len 4hjsrnet. Aret udeelt, kolledannet. Fl. Dan. 
Tab. 1029. 

D. Liden glat Dueurt Ryll. 

Voxer ikke fjelden paa moradſige Steder, f. Cr. ved 

Flaſtekroen. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udfsrl. Beſtr. Roden fleeraarig, udſkyder nogle 

Vandgrene, uden at være krybende. Stenglen 2 Fod 
hoj, grenet oventil, glat, ingenlunde ffarv 4kantet, men har 

Dog et kantet Udſeende, da Bladene ved at løbe lidet ned 

paa Stilfen, danne ophøjede Linier. Bladene lancetdan⸗ 

stede, de overſte ligebrede-lancetdannede, tandede eller ſvagt 

ſaugtakkede, glatte, ofteſt ftilfløfe og nedlobende. Bager⸗ 

flig es 
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fligene lancetdannede, ſpiſſe, dunede. Kronbladene 

purpurfarvede, udſtaarne i Spidſen, lidet længere end Bø: 

geret, Stovnaalene guulladne, de 4 længere end de 

øvrige. Aret tykt, ikke deelt. Frsehuſene glatte, noget 

lange i Forhold til. Plantens Storrelſe, 3-4 Gange læne 

gere end Kronſtilkene. 

Anmarkn. Curtis har tegnet Planten £ Fl. Lond, 

Fab, 131. Man finder den undertiden med kortſtilkede 
Blade. Chamænerion obſeurum Schreber er en A fart 

heraf. Schrank anmarker, at Året undertiden er 4kloftet. 

Alle de, jeg har underføgt, have havt udeelte, følledans 

nede År, hyilket vgfan ſtemmer overeens med Willichs 

og Curtis Jagttagelſer. 

Egenſt. og Brug. Efter Olafſens Geretning 
ſpiſe Islenderne Planten fom Salat, medens den ev 
ung, Fnoffer kan bruges ſom de forriges. 

Gte Art: Kær Gederamé (E. paluftre L.) 

Urim, Stenglen trind. Bladene nedentil mods 
fatte, de oberſte ſmalt-lancetdannede, 32 Krons⸗ 

bladene udſtaarne. Fl, Dan, Tab, 

D. Liden glat Dueurt. 

Voxer i Kær og Moradfer. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udført, Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen £ 

Fod hoj og derover, rodlig, trind. Bladene ligebredes (ans 

cetdannede, helrandede, glatte, ſtilkloſe, Fun de nederſte mode 

ſatte. Kronerne ſmaa, blegrøde, fvagt udffaarne, ikke 

kloftede. Aret er i Begyndelfen heelt, men bliver ſiden 

fvagt 4kloftet. Froehuſene meger lange og have lenge 

Stilke. 

2den Deel. nn Anmarkn. 
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Anmaerkn. Heraf haves endnu ingen god Figur, ſaa⸗ 
vidt mig er bekjendt. Tabernæmontans i Kraͤuterbuch 2. 

p. 555 Lyfimachia ſiliqguoſa VII: ſkal udentvivi forcunue 
denne Art, men er meget mere grenet. 

Egenſk. og Brug. Dens lange Froehufe gibe 
megen og fiin Uld. Medens Planten er ung, ades den 
af Heſte, Zaar og Geder. Man har forføge at preſſe 
Olie af Froet. tg: — 

zdie Slægt: Bølle (Vaccinium). 

CEfægtmærfe: Bageret overfædigt, lidet, udeelt eller 
atandet. Kronen 1bladet,” 4tamdet eller 4 flis 
get. Stevknoppene tohornede eller kloftedei 

Spidſen. Frugten et 4kamret, kugledannet 
Bær med mange Free. 

(| 

ifie Art: Blaͤabar Bølle v. Myrtillus L.) 

Artm. Kronſtilkene 1blomſtrede. Bladene ægdans 
nede, ſaugtakkede, henfaldende. Stenglen kantet. Fl. 
Dan. Tab. 974. 

Blaaber, Blaaberriis, Boller. 

Voxer hyppigen i de jydſte Birke- og Bogeſkove ved 

Silkeborg, Rye ꝛc. Sjeldnere i Sjelland, f. Cr. ved 

Frederiksborg, Lindesvold, Bagſverd i Skeven ved 'Smutge 

ſoen ꝛc.; i Fyen ved Aſſens. 

Blomſtrer i Maj, Juni. Særrene modnes i Sul. — 

Udfort. Beſtr. Denne Buſt opnaaer 1 til 12 Fods 

Højde. Grenene gronladne og kantede. Blabene af— 
vexlende, ſvagt ſaugtakkede, butter tilſpidſede, glatte. 

Blomſterne ſidde eenlige 4Bladaxlerne. Begeret 
udeelt, heelrandet. Kronen naſten kugelrund med 4 Tew 

der 
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der i Spidſen, nikkende, rodligheoid. Stsvkneppene 
gule, kloftede i Spidſen og forſynede med 2 fmaa Hager 

paa Siderne. Barret ſortblaat, naar det ev modent, 
inden i røde, m Å 

Anmarkn. Man finder fjeldben Blomſter med 10 

Stovnaale. En Afart med hvide Gær forekommer i Nore 
ge, neppe i Danmark. Tegninger af Planten fees i Cra⸗ 

mers Anleit. Tab. 49. Fig. 1-3. Reitters og Abels Ab. 
T. 79. Blackwels Herball Tab, 463, Gærtner har tege 
net Frugten T, 28. 

Egenſk. og Brug. Blomſterne af denne Are ere 
mkre ſtjonne end vellugtende. De unge Blade (mage 
behageligt og meddele Wand, naar de drikkes ſom The, 
Den famme gode Smeg, De bruges hertil i Island, 
hvor Planten boxer I overmande ſtor Mængde, 

Bærrene ere fode med en foag og behagelig Syrlig⸗ 
heds før de modnes, have de en ſammenſnerpende Smag. 
Man ſpiſer dem i Ihlland, deels raag med Melk eller Flo⸗ 
de, deels kogte ſom Suppe, og det ſidſte ſaavel i friſt 
ſom førret Tuſtand. Paa begge Maader give de en 
meget behagelig Vet. De fælges i Viborg, hvor Hans 
delen dermed ikke ev ubetydelig, for 15 til 2 Stil, Pot⸗ 
ten, Mohr beretter, at Fruentimmerne i Island til⸗ 
lave Gaften paa famme Maade, fom man i Danmark 
fillaver Ribs. De bruge den i Viinſupper, Pandekager 
20. Gom Medicin anſees diſſe Bær for et godt Middel 
mod Skjorbug, og i umoden Tilſtand mod Diarthoer, 
dog funne de ved Misbrug blive Fadelige, formedelſt 
deres ſammenſnerpende Egenſtab, hois Tilſtæedevarelſe 
hevifes faavel ved Smagen, ſom derved, at Saften ved 

tilſat Jernvitriol bliver fort, ] 

Mn 2 Safe 
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Saften af Blaahærrene er et almindelige Middel 
fil aft farve hvide Bine røde. Fra det Luͤneborgſte føre 

tes i Aarene 1780 til 90 for henimod en Tønde Gulds 
Vardie af diffe Gær til Hamborg. De forſendes ogſaa 
tørrede til Frankerig i ſamme Henſigt. 

Bærrene ere i det hele meget farverige. Ved aft 
beitſe uldent Toj i Allun og Viinſteen t det Forhold, ſont 
er angiver i forſte Deel S. 390, og ſiden farve det fer 

Afkog af diffe Bær i tvende Timer, faaer Tøjet en Mide 

del⸗-Carmelitfarve. Lægges det fidet en halv Time i cm 
Dylssning af 2-4 Lod Jernvitriol i halvvarmt Bard, 

faner det en ſmuk eaperolis Farve. En violet Farve 
fan man ogfaa give Uldent hermed, naar det blot bes 
handles med Allun. Ved ZTilfætning af Kobbervitriol 
ſtal Farven blive mere blaa. De friffe Grene give en 
ſtidengraa Farveſuppe, Hvori Uld, forberedet med Wis— 
muth, efter Dambourneys Forſog, antager en rum 

beſtandig Farve. Bladene beſidde ogſaa et Farveſtof. 
Malerne kunne af Barrenes Saft forſtaffe fig en vur⸗ 
purrod Farve, ved af behandle den med Kobberkalk 
og Salmiak. 

Da Bærrene indeholde endeel Sukkerſtof, far man 
ogſaa forføgt af brænde Brændeviin af dem, De give 
ogfan en god Viin. Den hele Buſt, Roden undtagen, 

gr befunden tjenlig i Garverierne. 

Uhrhons og flere Fugle eiſte Bærrene meget, hoilke 
ogfan ædes af Svtin. Geden og Bjørnen æde Buſten 
ſels, ſom vrages af Heſte og Koer. 

Saabvel Denne fom de obrige Urter af Slægten ere 
overmaade vanftelige at forvlante, Der fan ſtee ved 
Froe og ved Aflæggere, ſtjondt begge Dele ofteſt mis— 
lykkes. 

2den 
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2den Art: Almindelig Bolle (V. uliginofum L.) 

Artm. Kronſtilkene 1blomſtrede. Bladene ovale, 
ſmalere ved Grunden, heelrandede, henfaldende, glatte. 
Fl. Dan. Tab. 231. 

D. Boller, Bolleber, Skindtrytter. J Kjebenhavn; 
Blaaber. 

Voxer almindelig i Skovegne blandt Lyng, og i hojt— 

liggende Torvemoſer. J Sjelland ved Bagfværd, Helſing— 

ner, Frederiksborg; i Fyen ved Steenſtrup; i Iylland web 

Viborg. 

Blomſtrer i Maj. 

Udførl, Beſtr. Buſken opnaaner en Fods Højde, far 
en graabrun Bark. Bladene ſtaae tætteft famlede pag 

Spidſen af Grenene, ere afverlende, kortſtilkede, tyklere 

end den forriges, ovale eller omvende -ægdannede, - meget 

ſmale ved Grunden, tilrundede mod Spidſen, heelrandede, 

glatte, paa Overfladen morke, paa Underfladen graaladne 

og aarede. Bageret 4fløftet. Kronen aflang-klokke⸗ 

dannet, rodlig-hvid med 4 tilbagebpjede Tender. Stov⸗ 

naalene klöftede og med Horn omtrent ſom den forrigee- 

Barret udvendig blaaligſort, mindre runde end den fores 

gagendes og hvidt indvendig. 

Anmarkn. En Tegning fintes hos Reitter og bel 

Tab, 78 og i Clufii Hiftor, 1, T, 62, 

Egenſt. og Brug. Bærrene af denne Buſt ſalges 
i $jabenhasn under Ravn af Blaabær, hvorfra de lettelis 
gen fjendes ved Kjodet, ſom hos Bøllebærrene er hvidt, hes 

Blaaberrene rsdt. De ſpiſes ſom diffe, men ere mere 
vandagtige og meget mindre velſinagende. Kamtſcha— 
dalerne deftillere Brændeviin af dem, ſom ſtal være ſtærk 

Rn 3 og 
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og meget flygtig. Uldent og Linned gide de ert violet 
Farve. Blade og Grene kunne bruges i Garverierne. 

Faar og Geder æde gjerne denne Buſt og felø 
dens Bær. 

ls 3die Art: Tyttebær Bølle (V. Vitis idæa L.) 

Artm. Blomſterne i nikkende Klaſer paa Spidſen 
af Grenene. Bladene omvendt -ægdannede, ſtilkede, 
læderagtige med lidet ombøjede, randhaarede Kanter, og 

indhulede Punkter paa Underfladen. Fl. Dan, Tab, 40. 

D: J Iylland: Kroslinger, — Tyttebær. 3 

Sjelland: Tylteber, Rodbar. 

Voxer hyppigen i Iyllands Lyngheder og i mavre Store, 

ifær i Egnen omkring Viborg, fjeldnere i Sjelland, f. Er. ved 

Helſingoer, Frederiksborg, Birkerod, 2 Dronniuggaard; i Fyen 

ved Aſſens, Steenſtrup ꝛc.; paa Bornholm i Almindingen. 

Blomſtrer i Maj, Juni. Bærrene modnes i Ser— 

tember og October. | . 

Udfsrl. eft, Denne liden, Buſkvext opnaaer fjels 

den mere end £ z Fods. Hojde. Dens Rod er krybende, 

dens Grene mid: beflædte med fine Haar. Bladene 

ere altid grønne, længere, tykkere og mere langſtilkede ent den 

forriges, tilrundede mod Spidſen, fmale ved Grunden, glind⸗ 

fende paa Overfladen, med fvagt ombøjede Kanter beflædte. 

med fine Haar, der fun fees med bevæbnet Øie; Underfla— 

den ev blegere og fuld af Gule Punkter. Blomſterne 

danne Klaſer. Enhver Kronſtilk Gar et lidet Blomſterblad. 

Bageret 4kloftet, farvet. Kronen klokkedannet, rodlig— 

hvid. Stsvnaalene hasrete ved Grunden. Stsv⸗ 

knoppene røde, kloſtede eller med 2 [maa Hern Spid⸗ 
ſen. Bar ret røde 

Anmaerkn. 



Ottehannede. s67 

Anmerkn. En Tegning heraf fees hos Reitter og 

Abd Tab, 93. Cramers Anleitung ;Tab, 49. Fig. 3-4, 

Egenſk. og Brug. Tyttedærrene ere hos os al⸗ 
dvinbiigen kjendte og yndede formedelft deres behagelige 

forlige Saft, ſom er kjolende, oplivende og modſtaaer 

Forraadnelſe. 

J Yylland og Norge ** em ordentlig Handel 
med diffe Ber. De indſamles i September eller Begyhn⸗ 
delſen af Octsber, og gjøres ved Nedlſyltning ſtikkede til 
Brug t Huusholbningen for hele Vinteren. Man ud⸗ 

vælger de blodeſte og meeſt fuldmodne til at udøreffe Saf⸗ 

ten af, ſom koges, afſies og ſlaages over de haardere og 

hele Bær, hoilke ved en let Kogning i ſpdende Sukker 
gives Klarhed og ſmukkere Udſeende; det Hele bevares 
Dat vel tillukkede Glas eller Steenkar, og ſpiſes ſiden til 

ESteeg o. f. v. Den kogte Saft for ſig bruges meget 
godt til Punſch iftædet for Citronſaft, giver en behagelig, 
Smag paa Viinſupper og def. Al Slags raat Kjod, 
ſom man ellers vilde nedlægge i Eddike, bedares i Tyt— 
tebærfaften ligeſaagodt og faaer en behageligere Smag og 

et ſmukkere Udſeende. Judkoger man denne Saft. med 
Sukker, til den faagr Tykkelſen af en. Gelee, giver den, 

Ribsſaften intet efter i Velſmag. 

Som Medicin har Tytteberſaften megen Vard, 
faa, ar ingen ide Egne, hvor Naturen frembringer den, 

i Oberflodighed, burde ſavne den i fit Huus. J hidſige 

Febre giber den med Vand og Sukker en ypperlig kjis— 

lende Drik, ſom tillige er ladſteude og oplivende. Mod 
Skjorhug har den viiſt ſig meget virkſom. Af de vel 

modne Bær fan man tilberede ſaabel Viin ſom Bran⸗ 
dediin. 

Rn 4 - Bla⸗ 
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Blabene have en fammenfnærpende Smag og ſtulle 
give en ret behagelig Thee. Man Har forſogt dem med 
Nytte i Garverierne. Faarene æde Bladene, men dog 
ifær Bærrene med Begjerlighed. J Norge ſamles de 
virfeligen i Fodertrang til Zaar, Geder og Sviin. 

Flere Fugle æde Bærrene af denne Buſt; Bierne 
føge dens Blomſter. 

4de Art: Tranebær Bølle (V. Oxycoccos L.) 

Urim. Bladene ægdannede, heelrandede, ſpidſe, 
med tilbagerullede Rande. Stenglerne krybende, traad⸗ 
dannede, Fl. Dan. Tab, go, 

D. Tranebær, Myrebar, Mofebær. 

Voxer temmelig hyppig i Moſer, f. Fr i Sjelland ved 

Lyngbye, i Tepri Moſe, ved Ramloſe; i Fyen ved Ullerslev, 

Steenſtrup; i Iylland ved Grenaa. 

Blomſtrer i Juni, Juli. Bærrene modnes i October, 

November, | 

Udfør, Beſtr. Denne Buſt kryber med fine flanfe 1 

til 2 Fod lange Grene paa Overfladen af nogenlunde førre 

Moſer, ifær hvor de ere bevorne med Kær Hættelos (Sphag- 

num paluftre), Bladene. afverlende, vende ofteft til 
cen Side, kortſtilkede, mindre end de foregaaende Arters, 

neppe 2 Tomme lange; de ere tilfpidfede med ombsſede Ran— 

de og graagrønne paa Underfladen. Kronſtilkene ude 

føringe 3-5 ſamlede, ere traaddannede, omtrent I Tomme 

lange og danne en enkelt Sfjerm. Kronen rød, dybe 4deelt, 

Fligene tilbagebbojede. Sta vknoppene kloftede. Dær: 
gene røde, 

Anmarkn. 
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Anmarkn. Roth har gjørt en egen Slægt (Schollera) 

af denne Art, J Reitters og Abels Abbild. findes en Teg. 

ning heraf T. 88. 

Egenſk. og Brug. Tranebarrene ere mere fure 
end de forrige. De ſpiſes derfor fjelden raae, og anven⸗ 
deg hos og fun lidet i Huusholdningen. Imidlertid 
ere de hertil meget at andefale, og vel nedfyltede give de 
Tyttebarrene intet efrer i Velfmag, J Norge og Rués 
land veed man ogfaa af benytte dem. Der bruger man 
den udpreffede Safe til Mad, til Punſch, ſom Ejølende 

Drik om Sommeren, indfoger den ogſaa med Sukker til 
Gelee. En Deel heraf oploſt i Vand er en tjenlig Drik 
for Feberpatienter. J Sverige er et Præparat af lige 
Dele af Tranehærfaft og Honning optaget i Pharma⸗ 
Copæen. Guldſmedene udkoge Selv med diffe Bær. 

Bladene ere fammenfnerpende, anbefale fon The, 
pg funne bruges i Garverierne. Bærrene ædes af 
Sbiin. 

Hoad der ved den forſte Art er ſagt om Formerins 

gens gjelder ogfaa om denne og de ovrige. 

4de Slægt: Lyng (Erica). 

Slægtmærfe: Bageret 4-6bladet (dobbelt hos cen 
Art). Kronen klokkedannet akloftet, eller ægs 
dannet 4tandet. Steoevnaalene heftede til 
Blomſterbunden. Stevknoppene kloftede og 
tohornede i Spidſen. Froehuſet 4kamret, 
aflappet, omgivet af Bageret. 

afte Art; Almindelig Lyng (E. vulgaris L) 

Artm. Blomſterne i en Klaſe. Kronerne klokke—⸗ 
dannede, 4klaftede. Griflet uden for Krönen. Bage⸗ 

NRu;s veg 
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ret dobbelt. Bladene modſatte, — * FEDE 
Fi Dan. Tab 677. . 

D. Lyng, Lyngtop. 

Voxer meget almindelig i tørre, fantige sg ufrugtbare 
—* iſer i de iydſte Heder. 

Blomſtrer i Juli. September. . 

Udferl. Beſkr. Sufen naaer en Hojde * I til 2 

Fod; ev meget grenet og har en rodagtig Bark. Blades 

ne ftilfinfe; modſatte, trefladede, randhaarede, og ſidde paa 

en felles Stilk, liggende paa hinanden, i 4re Rader paa 

langs; paa Underfladen have de en Fure, og Hvor de ere 

heftede til fælles Stilken, udløbe 2 Lapper, ſom gjør dem 

piildannede. Blomſterne danne en aig Klaſe og ſidde 

alle til cen Side. Begeret dobbelt; der yderſte, ſom 
ligner Bladene, er ofte rod⸗ eller brunfarvet, med en hvid 

Rand bekledt med Haar; det inderſte ligner i Bygning og 

Farve aldeles Kronen, men er næften dobbelt faa fange,” 

Faruden dette dobbelte Beger findes endnu er eller to 

Blomferblade, »Kronen dybt deelt i 4 purpurfarvede 

Flige. Stovknoppene orangefarvede eller morkbrune, 
kloftede og have tvende hvide Horn, ſom under Glaſſet ſees 

at værg laadne. G riflet længere end Begeret. Aret 

Aklsftet. Frugtknuden bekledt med hvide Haar. Frøer 

huſet kugledannet, 4kamret, 4flapper, Skillevæeggene fidde 

fige mot Klappernes Samme, 

Anmarkn. En Tegning af denne Mante findes hos 

Curtis Fl, Lond, 297, hos Reitter og Abel Tab, 89. 

Gertner har teghet Frugten T, 63. Bladene ere i de 

fleſte Tegninger heraf ſlet foreſtillede, da man ved at fee 

paa dem fulde troe, at de mange Blade, ſom ſidde paa en 

feſles Bladſtilk, fun udgjorde et eneſte heelt Blade En Af⸗ 
art 
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art med hvide Blomſter forekommer ikke ſſelden. Den ev 

i. det Hele mindre, En Plante, ſom jeg har feet i ſvenſte 

Herbarier under Navn af E, microphylla Rémer, ie jeg 

ikke kunnet ſtille herfra. 

Ecgenfſk. og Brug! Lyngen har en Bitter og ſam⸗ 
menſnerpende Smag, uden nogen mærkelig Lugt, "JF eg 
mavert, gruſet, fandigt Jordmon tager den letteligen 
ſaaledes Oberhaand, af den qoæler alle andre nyttige 
Vexter; i et mere muldholdigt og gjødet Land trives den 
derimod iffe, faa af den ved Jordens Forarbejdning og 
Forbedring letteligen holdes borte. 

Hvor den indtager ſtore Landſtrekninger, har mar 
forføgt forſtjellige Maader at udrydde den paa, for at. 
gjøre Landet dyrkeligt. Det almindeligſte, ſom man bar 

Brugt i Jylland, er at fætte Ild paa Lyngen i føre Bejer 

pg lade den brænde op, Denne Maade er den ſimpleſte, 

men ogſaa den flettefte, Man beholder Served fun nogen 
Aſte, og alle de træede Rødder blive tilbage, og fade fig, 
ſelb ven oftere Plojning, ikke oploſe til Mud. Rigti⸗— 
gere og bedre er den Methode, ſom har Sted i Engelland, 
ved at brænde Grønfværen af længe udyrfede Agre, naar 

denne Branding indrettes efter de. Kundſtaber, ſom vb 
have Phyſiologien at takke for. 

Den overſte Jordſtorpe aftages enten ved Hjelp af 
Menneſtehender eller ved Heſte og Ploug. J forſte Til⸗ 
fælde bruges en egen Spade hertil (paring fpade, breaſt 
plough), hvormed der afſtikkes Torv (Lyngſojer, Hedes 

førb) af en Tommes Tykkelſe og SAlens Længde; i andet 
Tilfælde, naar nemlig Arbejdet ſtal udfores i det Større; 
bruges forſt en foær Valſe eller Tromle beflager med 
Jernbaand, og paa hvert af diffe- et 6 Tommer højt, ; 
ſtarkt og ſtarpt Jern; hvormed man, overfarer Jordmon⸗ 
net pag fange og toers, og dersed ffjærer Torvene Ø 

dere 
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deres behſsrige Længde og Brede. Efter bette Infrus 
ment følger da en Ploug med et bredt og fladt Skjer, 
ſom afſtroller og omkaſter Tørven. 

Har man ikke kunnet vælge tørt Vejr til denne Kors 
retning, faa opfættes de afffaarne Torv for at tørres, 
Siden fættes de i fmaa Hobe, dog ſaaledes at der bliver 
en Aabning i Midten. Man fætter diffe Hobe en halv 
eller heel Favn fra hinanden efter deres Storrelſe, nogen 

Torv fan blive liggende ved hver Hob, ſom ſiden kaſtes 
til Man ſtikker nu Ild i diſſe Hobe, og paa denne Bran⸗ 

Ding vil den tilkommende Frugtbarhed af Jorden for en 
ſtor Deel berde. Derſom Brændingen ffeer ſtarkt og 

hurtigt, faa at det ele falder ſammen til en hvidbrandt 
Aſke, vil herved intet ſynderligt bære udrettet til at frugt⸗ 
bargjøre Jorden; derſom Brændingen derimod feer lang» 

ſomt, faa ar det Hele mere gloder end brænder i Lue, at Tor⸗ 
ven mere falder i Sthkker end bliver til Pulver, og Aſten 

beholber en graa Farde blandet med meget Kul, da vil 
man ſikkerligen opnaae fin Henfigt. Man dæmper Ilden. 
bed at kaſte friſte Torv paa og ſlukker rilfidft ved Paakaſt⸗ 
ning af Jord. Med den Jord, fom ligger 3 til 4 Tom? 
mer uden omkring Hobene, blander man nu Hobene felg 

og udføreder dem over Ageren, der nu behandles paa fæds 
vanlig Maade. J de førfte Yar dyrker man heri Roer, 

Kartofler," Gulersdder eller andre Rodfrugter, fiden 
Korn, og man vil ſnart vorde Betalt for de Udgifter, ſom 
hiin Behandling medfører, hvis ellers iffe den hele Grund 

beſtager af den ſaakaldte Ahl, eller en haard Sand blans 

Det med Jernkalk. Derſom Lyngen ev faa ſterk, at man 

iffe frøer det obennavnte Tromlejern vil ffjæve igjennem, 
da er der vel fornødent førft at afbrænde den paa fæde 

vanlig Maade, og fiden behandle den fom ovenfor er 

ſagt. Det forſtaaer fi J , at man iffe foretager denne 
Hede⸗ 
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Hedebrand, Hoor man maatte befrygte derved at forgar— 
ſage Sandflugt. 

Hvoor man ikke vil eller Gar kejlighed til at udrydde 

Lyngen, fan den ogfan anbendes cil megen Nytte. J 
Jyhlland er den i Egnen omkring Viborg det almindelig— 
fie Brendematerial, næft Tørven. Man heder hermed 
Bagerovnene, Brygger⸗ og Vaſterkjedlerne, Bilegger⸗ 

Fatfelvvnene ꝛc. Rødderne i Forening med nogen Jord 

brændes ogſaa almindeligen, og ere bekjendte under Navn 
af Hedetorv. Aſten fætter man megen Priis paa sil 

£uud. Planten giver Faarene en god Søde og det endog 
om Finteren. J det Luͤneborgſte og i Saren driver 
man Faarene ud paa Lynghederne, efterat man i Fors 

vejen har borttaget endeel af Sneen med en Sneplong. 
Dette fofter fun liden Umage, da Lyngtoppene ved af 
nedbsjes af Ploven, rejfe fig op med Kraft, hvorbved 
Sneen afryſtes. Man troer, af Lyngen er et Middel 

mod Leveriften hos Faarene. Paa mange Steder troer man 
endog, ar de aar, ſom ere vandre til Lyngen, iffe kunne 

leve eller friveg uden denne Kode, Koerne æde den der— 

imod ikke gjerne, og man paaſtager i Ihlland, at det 

græffende Ovag paa Lynghederne ſtal bære udfar for Blod⸗ 
ſtald, naar Lyngen blomſtrer; men det er uſandſynligt, 
at en Plante, der beſidder ſammenſnerpende Egenſtaber, 

og ſom Dyrlagerne ſikkerligen vilde andefale ſom et Mid⸗ 

Del mod denne Sygdom, juſt ſtulde foraarfage den. 

Bierne fuge af Lyngen megen Stof fi Honning, 
fom deraf fager en rød Farve. J nogle Egne bruger 
man endøg at flytte Biftaderne hen paa Hederne paa den 

Tid, Longen blomftrer, 

J Jylland er det ikke fjeldent at fee Lyngen bruge 
til Stroelſe under Faar og Køer; naar man hertil kun 
bruger de thadere Qvifte, da opleſes den fiden ul Muld 

58 
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og frugtbargisr Jorden, hvorpaa den udføres. Andre 
bruge den i Sengene iftedet for Halm, for hvilfet den har 
det Fortrin, at den mindre antager Fugtighed og mug: 
gen Lugt, og at Rotter og Muus ikke føge dertil. Den 
fætter. til den Ende tæt fammen, med Roden nedad og 
Toppen i Vejret. 

De Borſter, hvormed man i Iplland gjør Iydes 

potter og andre Kar rene, gjøres ifær af Lyngens Grene, 
og gere befjendte under Navn af Karborſter. De udgjore 
en liden Hendelsartitel i Egnen omkring Viberg. J 
Frankerig gjøres af de finere Grene Kladeborſter, bes 
fjendte under Navn af Vergettes, Dette Arbeſde be— 
frjefrigede engang en egen Fabrikke. Af de flørre Strenge 
ler forfardiges Skopinde. 

Den fattige Almue i Iylland, Skotland o. fl. St. 
gjør af Lyngen Vagge for deres Hytter, og fammens 
Hinder dem med Leer; den fræede Rod af Lyngen lægges 
i Midten, og Toppen vender ind og ud. Et med Straa 
og Lyng takket Tag ſtal bolde fig meget længere end det, 
ſom er tekket med Straa allene. 

Skotterne ſtulle brygge deres Ol (Ale) af Lyngens 

Knopper ved at tillægge Sdeel Malt og nogen Humle. 
Det er imidlertid ikke at formode, at den ved at tilſat⸗ 

tes i Mængde ſtulde give nogen behagelig. Drik. 

Mere vaſentlig er Lyngens Nytte ſom Garverma—⸗ 
terial, opfundet ferſt of Albert Gesner, ſiden efter en 
anden Maade udført i Engelland, og anbefalet af Bars 

lamentet i Ireland ved en almindelig Bekjendtgjorelſe her— 
om, Man foger Planten f 3 Timer ben for Kobber: 
kjedel, gyder Bandet af i ſtore Sar, fom ſtaae ſaaledes, 
at det igjen af dem fan udtappes og friſt flages. paa. - 
Huderne lægges i Bandet, naar der far 96? Varme 

| efter 
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efter Fahrenh:, hvorved de bedre gjennemtranges af Ban 
der og Operationen fremſtyndes. Det var værd at for: 

ſege, om Lyngen t Extrakt efter Seguins Maade vilde 
have lignende Virkning med Egebark. Der er viſt, af 
man efter den fædvanlige Methode har anſeet den fuld: 

kommen faa god, og af den desagarſag cen Tid blev en 
Handelsbare, da der i Aaret 1764 pg 65 ſendtes over 

halvandet hundrede tufinde Fade Lyng til Ireland. 

Efter Dambourneys og Sudoms Korføg e£- 
Lyngen en vigiig Farveplante. Jſet ſterkt Afkog heraf 
fik uldent Tsj, ſom var beitſet med Allun, en hoj og 
ffisn pomeranzguul Farve; Silke behondlet paa ſamme 
Maade fif en redbrun Farve. Beitſet med. Jernvitriol 

iſtadet for Allun fif Uldent en ſmuk ſortbrun, Silke egn 
graa i det vødbrune faldende Farve. Et Afkog af Lyns 
gen blander med en mættet Oplesning af Potaſte og Allun 
i Forhold af 2 mod Afkoget, gav uldent mod Jernditriol 
beitſet Tøj en noddebrun, Sute en rsdligbrun Farve. 

Bed en ligefna ſtor Tilſetning af en mættet Oplosning 
af Kogſalt, fik Uldent beitſet med Allun en ikke reen ſtobl⸗ 

guul, Silke en ſmuk brunguul Farve. 

Mogle have foreflanet af ſage Lyngfroet i Flyveſand 

for af dæmpe dette; men diſſe have neppe hadt Erfaringen 

tilLæremefter. Lyngen vover ifte i Sandet, for defer buns 

def, og desuden er kyngen en af de allervanſteligſte Plan⸗ 

ter at formere ved Froe, hvor den ikke udfaaer fig ſelb. 

Den mefie Nytte, man i denne Henſeende kunde bave af 
Lyngen, var vel til at dakke de i udhulede. Kluter neds 
lagte Vipper. 

Det ſynes noget paradox, af en — ſom ind⸗ 
fager Strakninger af flere Mile, fan sære vanſtelig af 

formere; men det er dog virkelig faa, og det er forfi i 
de ſenere Nar af man er kommen efter ved Stikker at forø 

mere 
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mere de mange ſtjonne Arter af denne Slagt. Hvis de 
ſtulle vore og trives, udkreve de et eget Jordmon; man 
ſamler nemlig Grønfværen hvor Lyngen groer vild, og 

bruger den forſt naar denne er ganſte oploſt. 

aden Art: Skjonkronet Lyng (E. Tetralix L.) 

Artm. Blomſterne paa Enden af Stenglerne é et 
Hoved. Kronerne ægdannede, indflutte Griſtet. Bla: 
dene 4hobede, randhaarede. Fl. Dan, Tab. g1. 

D. I Iylland: Koepatter, Klokkelyng. 

Voxer ikke ſjelden i Iylland og i Holſteen pan Heder⸗ 

ne mellem den almindelige Lyng, f. Er. ven Silkeborg, Apen⸗ 

fade, Flensborg 20.5 i Sielland ſſeldnere, f. Er. mellem 

Frederiksverk og Ramloſe i Sandet, Paa Bornholm 

imellem Rønne og Haſle. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Denne overmaade ſmukke % mn Æ bliver 
fjelden mere end en til to Fod høj. Dens unge Grene 

ere haarede, De ældre glatte. Bladene ere altid grønne, 

ſtage 4 ſamlede i Krandſe omkring Stenglen og Grenene; 

Randene ere tilbagerullede, (fan at den blege Underflade bli⸗ 

ver huul) og bekledte med Haar, der ende fig med en Kjertel. 

Blomſterne 6-10, famlede i Spidfen pan forte hvidhaa⸗ 

rede Stilke. Bægeret 6bladet, hvoraf 2 Blade ligge - 

ovenpaa de andre, alle med lange hvide kjertelberende Haar 

paa Randene, de underſte tillige laadne pan Overfladen. 

Kronerne af en fEjøn rødviolet Farve, ſſelden hvide, 

ægdannede med 4 forte rilbagebøjede Flige i Spidſen. 

Stovknoppene purvurfarvede; Hornene uden Haar, 

men ſvagt tandede. Frugtknuden bekledt med Hvide 

Haar. Året buttet. Froehuſet 4kamret, 4klappet; 

Sklelleveeggene ſidde midt imod Klapperne, 
Anmarkn. 
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Anmeerkn. Curtis har en Tegning heraf 4 FL 
Lond, Tab, 68. Reitter og Abel T. 90. 

Egenſk. og Brug. Denne Art ev mindre afmins 
delig, men mere ſtſon end den forrige. Den udbreder 
fig aldrig faa ſterkt. Hvor den finde i nogen Overfor 
dighed, bruges den fil at brænde, til Karborſter, til 

Tæfuning o. f. v. 

Køer og Geder æde den, derimod vrages den af 
Heſte. 

ste Slægt: Kjelderhals (Daphne), 

Glægtmærfe: Gægeret mangler, Kronen eenbladet, 
regelret, 4kloftet. Stovnaalene af lige Længs 
de med Kronens Rør, Frugten et Bær med 
et Free. 

iſte Art: Almindelig Kjelderhals (D. Mezee 
reum L.) 

Artm. Blomſterne ofteſt 3 ſamlede i hvert Øje og 
ſidde rundt om Grenene. Bladene lancetdannede, hen⸗ 

faldende, ſidde paa Spidſen af Grenene, Fl. Dan, 
Tab. 268. 

D. Kjelderhals, Pebertræe. 

Voxer almindelig i de norſte Skove, opelffes hos os 

i Haverne. 

Blomſtrer i Marts og April. Barrene modnes i 

Juni og Juli. 

Udfoarl. Beſtr. Dette lidet buffartede Træe opnaaer 

2 til 6 Fods Højde og har en Stamme af nogle Tommers 

Tykkelſe. Barken er ſortgraa hos de ældre, bleggraa hos 

de yngre Grene. Baſten grøn, fej og lader fig optrævle 

aben Del, O o i fine 
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i fine ſilkelignende Haar. Vedet hvidt og blodt. Paa 
Spidſen af hver Green findes et Bladøje, under dette ſidde 

Blomſterojnene ſtroede, hvorimellem findes et og andet 
Bladoje Bladene næften ſtilkloſe, glatte. Blomſter— 

ne fremkomme for diſſe, og udbrede ſig rundt om Greuene. 

Kronen er Éjødfarvet med 4 Flige, hvoraf de 2 ere de 

mindfte. Roret er udvendig bekledt med hvide Haar og 

indeffutter Støvnaalene, ſom fidde i 2de Rader, den 

ene over den anden. Stifterne ere førte og hvide, 

Stovknoppene gule, Frugtknuden agdannet; Grif— 

let kort. Aret fladtryft. Boerrene røde med en rund 

Kjerne. 

Anmarkn. Tegninger heraf findes i Cramers Ager 

leit. T. 47. Blackwels Herball T. 582. Reitters og 
Abels Abbild. T. 75. - Kerners Ab. oekonom. Pflanz T. 
467. Schmidt Oeſt. Baumz T. 16. Man har en Af: 

art med hvide Blomſter og gule Bar, ſom udſpringer lidet 

tidligere end den rodblomſtrede. Zanbury tælier 4 Afar⸗ 
fer efter Blomſternes Farve. . 

Egen. 99 Brug. Denne ſmukke Su udføres 

der i den tidligſte Vaar fin Vellugt over Haverne, hvor 

den dyrkes. Dens Bart og Bær ſteaffs derimod enhver, 
fom fmager dem, med en Branden pea Tungen, der ved⸗ 

varer i flere Timer. Den ſtarpe Stof, ſom diffe Dale bes 

ſidde, er vel ſteerkeſt i friſt Tilſtand, men tabes dug kke ved 

Tørring, Den er overmaade fariig, men ogſaa over 

maade velyjørende for Menneſtet, oalt i Forhold til de 

Omſtandigheder, under hvilfe den bruges, og til Meng⸗ 

den, fom nydes. heraf. 

Roden ſaavelſom den friffe og tørrede Bark, fore 
aarſage letteligen Brekning, naar et Pulver eller Afkog 

heraf bruges indvendig; men i ſmaa Quantiteter gives 
det 
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det dog med megen Nytte. Det er urin: og ſoeddriven⸗ 
de, "driver mod Overfladen af Kroppen, og bruges med 
Held mod fangvarige ForEjølelfer, mod Hudſygdomme af 
veneriſt Aarſag, mod Beenfræft 20. 2 Qbintin af den 

friffe Rod med 3 Pund Band indkeges til 2 Pd.; heraf 
gives i Begyndelſen 3 Pd., fiden mere. Af Barken 
tages 1 Lod til 6 Pd. Band, fom indtoges til 4. Heraf 
fan cm Dagen drikkes def Halve, 3 til 4 Unger bo 
Gang. 

Paa Huden foraarfager Barken en heftig Rodheb 
og Betændelfe, forbundet med megen Smerte. Den 

tvæffer mangfoldige faa fine Blærer paa Stedet, hvor 
den ligger, og undertiden paa en ſtor Strakning derom⸗ 
fring. | Saaledes brugt paa Huden er den er ypperligt 

Middel mod adſtillige froniffe Sygdomme, Hvor man fan 
vente Nytte af en ſterk udvortes Pirring. J frit Til 

ſtand er den meeſt virkſom. Man bløder den i Kor» 
nejen nogle Timer i Eddike eller Vand og lægger et friſt 
Stykke paa Morgen og Aften, indtil Rodningen er ſterk 
hol, og Steder begynder af vedſte. J Norge er Barken 
et Hnusmiddel mod gamle Kjertelknuder. Man blan— 
der g Lod Bark med 3 Lod Svinefidt og 1 Lod Krud, ko⸗ 
ger dette fammen i 2 Potter Vand og gnider Knuderne 
hermed. 

Bærrene foraarſage Menneffet en uudſlukkelig Torſt, 
ſterk Buglob, Blodbræfning og felp Døden, maar de nys 
deg i nogen Mængde. 12 Bær dræbte ſaaledes en voxen 
Pige. Ogſaa Rovdyr, Uive og Rave til Cr. dræbes af 
diffe Ber. Hornqoaget ſtulle de foraarſage Blodgang, 
men flere vilde Kugle æde dem med Begjerlighed og uſtad⸗ 

fe. Det er en yderſt farlig Skik, ſom man har paa nogle 
Steder, at fætte diſſe Bær paa Brandeviin og Ol for af 
gjøre det mere pirrende; ligeſag farlige bilde det være 

Do 2 ab 
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at bruge dem iſtedet for Peber, hvortil de anbefales af 
Præfgen ener i hans Bog om Bringſtrup. — En-god 
rød Malerfarve tillaves af Bærrene; de rusſiſte Fruen⸗ 
fimmer bruge den form Sminke. De bladloſe Stengler 
gav en grøngunl Farveſuppe, hvori Uld, fom var tilbe⸗ 
redet med Vismuth, antog en guulbrun Faroe. 

Bladene indeholde ogſaa en ffarp Stof, men i meget 

ringere Grad end Bærrene og Barken. De ædes ogſaa 
af Geder og Faar. Heſte og Køer vrage dem. Det er 

mærfeligt, at Bierne aldeles ikke føge diffe faa tidlige og 

ſodtlugtende Blomſter. 

En Buſk, der er faa bekjendt ſom denne, behsber 
ingen videre Anbefaling for af blive dyrket i Haver og 
engelſte Anleg. Den laver fig formere ved Barrene, 

fom lægges i en god Havejord ſtrax efter at de ere faldne 
af Træet, 5 Comme dybt, De fiefte ville gage op til 
næfte Vaar, nogle ligge længere, De udplantes ſiden 
om Efteraaret. Ved Aflæggere og Stikker lader den fig 
ogſaa let formere. y | 

2den Art: kaurbæerbladet Kjelderhals (D. Lau- 
rẽola 12) 

Artm. Blomſterne udſpringe fra Bladaxlerne é 

Klaſer, 5 Blomſter i hver, Bladene lancetdannede, glatte. 

D. | 

Voxer i Bjergegnene af Schweitz, Bohmen, Pſterrige, 

Frankrige ꝛc. Opelſtes hos og i engelſte Anlæg, og i 

Haver. 

Blomſtrer i Marts, April. 

Anmarkn. Ved de altidgronne Blade, ved Blomſter⸗ 

ne, ſom fidde i forte Klaſer og ved de forte Bar adffilles 

[ denne 
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Penne Buſt fet fra den forrige. Den bliver 2-3 Fod høj. 

| Jacqvin har givet en Tegning heraf i Fl, Auftr, T, 183, 

Blackwel i Herball Tab, 62, Schmidt Oeſter. Baumi: 

gt AN 

Egenſk. og Brug. For at taale vore Vintere 
udfordrer den et beffotter Sted under Træer eller deſl. 
Den formeres lettet ved Froe, men da Bærrene ikke 
altid blive modne hos os, forplanter man den ogſaa ved 

Uflæggere. JHenſeende til Lugten og Skarpheden har 
Den meget tilfælles med den forrige, 

die Art: Rosmarinbladet Kjelderhals (D. 
Cneorum L.) 

Art. Blomſterne ere ſtilkloſe og ſidde paa Spidſen 
af Grenene i Knipper. Bladene lancetdannede, oddede. 

D. 

Hører hjemme i Schwejz, Ungarn, det fydlige Tyſt⸗ 
fand 2c, Findes fjelden hos os i Lyſtanlag. 

Blomſtrer i Maj. 

Anmarkn. Dens Grene ere mere nedliggende end de 

foreganende Arters, van Spidfen af dem fidde 6 til 12 

Blomſter i et Knippe. Den fætter iffe Bær hos os, og 

vpynaner ikke mere end en Fods Højde, Jacqvin har en 

Tegning heraf i Fl, Auftr. T, 426. Pollich i Fl, palat. 
"7 Fig, 4. Schmidt i Oeſter. Baumz. T. 18. 

Egenſk. og Brug. Dens vakre Udſeende og Blom⸗ 
ſternes liflige Duft anbefaler den meget i Lyſtbuſtetter. 
Sen formeres ved Krage, fræver et leerblandet Jordmon 
og et Sted i Skygge. Ved Uflæggere formeres den 
vanſteligere. 

Do Cte (437 
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6te Glægt: Lan (Acer). 

Slagtmerke: Med fleerboe og tveboe Blomſter. 
De tvekjonnede: Bageret zkloftet. Kronen (naar 

Den findes) 5bladet; i hver Blomſt 2 Vinge⸗ 
frugter forenede ved Grunden, hver med een 
Vinge. 

Hanblomſterne ligne hine, men mangle Frugtboren. 

afte Art: Tartariff Lon (A. tataricum L.) 

Artm. Bladene hjertedannede, ſvagt indſtaarne, 
ulige- tandede. Blomſterne i oprette Koſte. 

D. Tartariſk Ahorn, Schmidt. Silkeorm Løn, 

Schaͤffer. 

Horer hjemme i det. ſydlige europeiſte Rusland, hvor 

den vorer ved Kanten af Floderne, iſer ved Tanais og 

Volga, i leerblandet Muldjord. Dyrkes hos os i Anlagge⸗ 
me paa Nygaard ved Haderslev, paa Hirſchholm og ved 

Nyſoe i Sjelland o. fl. St. 

Blomſtrer i Juni Froet modnes i Ottober. 

Udfsrl Beſtr. Den bliver et lidet Træe paa 15 til 

20 Fod. Barken er brungraa og glat. Øjnene ovale 
med en liden Spidſe, ſortladne. Vedet hvidlige med graae 

Aarer. De unge Grene lidet dunede, glatte haar de 

blive ældre, Bladene modfatte, langſtilkede, hjertedannet— 

tegdannede, undertiden er Indſnittet ved Grunden overmaas 

de fvagt, og da blive be ægdannede; de eve nordentlig tan» 

dede og have ſtundom en Lay eller lidet Indſnit paa Han 

den. Blomſterne fidde 2030 i en Koſt; af diſſe er 

omtrent Halvparten Hanblomſter, Reſten tvekjonnede. Kro⸗ 

nen er hyid, dobbelt faa lang ſom det grønlige Bager. 
Stov⸗ 



Ottehannede. 533 

Stovnaalene længere end Kronen. · Frugtens Binger 

ægdannebde, af en ſtjon højrød Farve, brunlige naar de mods 

neg. Frøet aflangt, fladtrykt, ruſtfarvet. 

Anmarkn. Pallas har en ſtjon Figur faavel af den 

blomſtrende ſom frugtberende Plante i Fl, Roſſica I, Tab, 

3. En anden Tegning i Berners Abbild. oekonom. Pflanz. 

T. 608. Gærtner har tegnet Frugten i De fru. plant, 
Tab, 116, Burgsdorfs Indledning ꝛc. ved Prof. Viborg 

No, 11. 

Egenſk. og Brug. Dette Træe er haardført mod 
Kulden og taaler godt vort Climat, ifær naar det bar 
oberſtaget de forſte Vintere. Det bærer modent Froe 

faavel her, ſom i Lund i Skaane. Dets naturlige Voxe⸗ 
fted er, ſom Pallas beretter, i en feed og fugtig Muld⸗ 
jord ved Floderne, i Skove og Krat. Dets ſtjontfar⸗ 
vede Frugter berettige der til en Plabs i Lyſtanlæag, og⸗ 
faa ere dets Blade ufædvanlige for denne Slægt. J 
Haverne i Petersborg trives det godt og har i mindre 

end 10 Aar naaet en Højde af 15 Fod. 

Vedet er hvide og haardt. Krøgt er fammenfnæve 
pende. Kalmukkerne bruge det ifteder for The. Bla— 
dene give Silfeormene god Føde. 

Træet formeres ved Froe og ved Stifter, 

2den Art: Valdbirk £øn (A. Pfeudo-Platanus £,.) 

Artm. Bladene zlappede, ulige og ſtump tandede. 
Blomſterne i nedhængende Klaſer. Fl. Dan, Tab. 

D. BaldbirÉ, Løn, Naur, Wretræe, Ahorn, Stor og 

hvid Ahorn. 

Ikke ſjelden i Skove, Plantager og Alleer; f. Ex. ved 

Klampenborg i Dyrehaven, ved Jagerspriis; Mullerup i 

Oo 4 Fyen, 



584 Ottehannede. 

Fyen, Nygaard ved Haderslev, i Philoſophgangen i Kſoben— | 

havn, paa Esplanaden og Volden. - Vild i Skovene pan Flg, 

Blomſtrer i Maj fenere end den tandbladede Løn. 

Froet modnes i October. 

Udfsrl. Beſtr. Træet opnaaer en Højde af 50 til 

60 Fo. Barken paa de ældre Stammer guulgraa, pag 

de yngre Grene brunlig-⸗xsd. Bladene ſtump tandede, 

paa Underfladen overalt hvidladne, dunede, ifær ved Ribe 

erne. Bladſtilkene ligefaalange fom Bladene. Blom⸗ 

ſtersjnene ovale, paa begge Sider, hvor de ligge imel: 

lem Bladſtilken og Grenene noget fladtrykte, om Vinteren 

af en guul :føegrøn Farve. Øjet, ſom fidder i Spidſen, 

dobbelt faa ftort form Sideojnene. Blomſterklaſen af 

I Qvarteers Længde og derover; Sjovedftilfen hvid, dunet, 
Bager- og Kronbladene ere grønlige, omtrent ligedan⸗ 

nede og derfore vanſtelige at adffille, Støvnaalene ſtun— 

dom 9. Griflet langt med et kloftet Ar, Frugten haa— 

tet, hver Vinge har et grønt Froe omgiver af hvide Haar, 

Anmarkn. Hos Reitter og Abel findes en god Fi: 
gur heraf Tab, 13. Ligeſaa i Berners Abbild. T. 247, 

Cramers Anleit. T. 6. Schmidt Oeſter. Baumz. T. 1, 

Man har en Afart med buntede Blade; den er tegnet É 

Schmidts Oeſterr. Baumz. T. 2. Burgsdorf No, 1. 

Egenſk. og Brug. Valhirken kan anſees ſom et 
indenlandſt Træe, uagtet det mere ſydlige Tyſtland og 
Schweiz angives for dens Hjemfiavn. Dens naturlige 
Voxeſted er en fugtig ſandblandet Muldjord. Paa faa: 

danne Steder porer den til et anſeeligt højt og færfe 
Træ. Man formerer den ved Frugterne, ſom kunne 
lægges om Efteraaret, ſaaſnart de ere modne, eller tid: 

digt om Foraaret, Man gjør hertil Hader i eg Beed s 
Tom⸗ 
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Tommer fra hinanden, og tildekker Frugten med Tom⸗ 
me Ford; i tort Vejr vandes de ſtrax efter Udſagenin⸗ 
gen, ligefom og fiden naar Planterne ere opfomne, J 
tredie Yar kunne de udplantes i det Frie helt om Fors 
naret. Bil man have dem ſtorre, før de udſettes hvor 
de ffulle forblive, ſattes de i andet Aar i Planteffolen 5 
Alen vidt og i Rader, ſom have en Affand af 15 Alen. 
Herfra funne de nu udflyttes om Efteraaret og gives da 
en Ufftand af 2 Alen i Ovadrat. Froet indſamles i 

Slutningen af Oetober; der udbredes tyndt paa et Loaf 
og vendes jebnligen, indtil Der er ret tort, da der fan 

ophanges i Sakke og holde fig dueligt til næfte Mars Ef⸗ 
terhoſt. 

Vedet overgager i Hvidhed de evrige Arter af denne 
Slagt, og befidder denne Egenſtab ifær fra dets 30 Aarz 
hos de yngere falder Vedet lidet i det gule og har flere 

Flammer, fornemmelig i den underfte Deel af Stammen 
og i Roden. Det er fejt og let, tager imod Politur, 
kaſter fig iffe og angribes iffe af Orm, Wed falgende 
Beitſe antager det Mahagongtræets Farve, Man sager 

2 Lod pulveriſeret Drageblod, 5 Lod Alkanna Rod, 3 Lod 
Aloe, overghder dette med 6 Lod Viingejſt, og med 
denne Tinktur obverſtryges Vedet, efterat der i Forvejen 
Gar været dyppet i Skedevand. 

Det ſterke Stammeved bruges til Meller, Val⸗ 
fer 2c. ; det flammede Bed til indlagt Arbejde, til Boſſe— 

ffræfter, Daaſer 2c.; de fine Bræder heraf bruge Inſtru— 
mentmagerne til Claverer og andre muſikalſte Inſtru— 
menter, Drejerne gjøre Tene, SÉeer o. defl. heraf. 
Forgyhlderne onſte fig ifær dette Trae til deres finere Ar— 

bejder. — Gom Brændeved har der meget Værd. Lige 
Mangde giver i lige Tid en ftærfere Hede end Bogens 

Ved. Jeg hidfætter de nojagtigſte Forſeg herover, ſom 
85 da 
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da kan ſammenlignes med dem, der ere anſtillede med 
Bogen og paa ſit Sted antegnede: Tort Stammeved af 
Valbirken, 100 Har gammelt, vejede 435 Pund, hver 
rhinlandſt Cubikfed nemlig, og et Favn af ſamme 42 
Centner 63 Pund. En liden Ovantitét heraf gav i 43 
Minuter 65? Varme. %$ 3 Timer 45 Minuter bare 
Gloderne uddade, og Thermometret ſtod paa 48ꝰ. Efter 
12 Timer havde denne Varme bortdunſtet 5 Pund 12 
fod Vond. Kullene, form bleve tilbage, vejede 1% Lod, 
og Aſten ligeſea meget. Det brændte i det Hele over» 

maade godt, og en enkelt Glød holde fig i fri Luft flænge 
gloende. 

Ved Indſnit i de færfe Stammer give de en beth⸗ 
belig Mængde ſukkerholdig Saft, hvoraf man deels fan 
uddrage er virkeligt Sukker, deels ved Gjaring ſtaffe fig 

Brændeviin og Eddike. Man tapper dem til den Ende 
i November efrer den førfte Froſt, en Fod over Jorden. 
Mere herom under Sukker Løn (A. ſacchar.) 

Formedelſt dens ſmukke Lov anbefales Valbirken til 

Alleer og Lnftanfæg; det eneſte, foam ſtulde gjøre den 
mindre ſtikket hertil er, af dens Blade lide noget af In— 
ſekter og tabes temmelig tidligt. Den taaler at kappes, 

dog naar den har naaet nogen Sftørvelfe uden efterhaan— 
pen at være bleven kappet, taaler den ikke altid fiden denne 
Behandling. Man finder Træer i vove Plautager, ſom 

i en Tid af 30:34 Nar have naget 40: 50 Fods Hojde 
ug. 13-15 Tommer i Gjennemfair. 

Sierne føge hyppigen dens Blomſter. 

zdie Art: Sslobladet Lon (d. dafycarpum EÅrk,) 
Urim, ladene dybt slappede, tilſpidſede, tandes 

de, blaagraae paa Underſaden. Blomſterne i hoveddan⸗ 

nede Skjerme. Frugtknuderne filtede. 

D. 
Horer 
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Horer hjemme i Nordamerica, hvor den voxer paa 

fugtige Steder.  Deyrfes hos os ved Marienborg pag 

Møen, ved Dronninggaard i Sjelland o. fl. St. 

Blomfſtrer i April og Maj. 

Udfsrl. Beſer. Den følvbladede Løn bliver et anfees 
lig højt Træ. Barken er hvidgraa og glat, de unge 

Grene rødlige, Øjnene ovale, meget fmaa. Bladene 

dybt slappede, med et hjertedannet Indſnit ved Grunden; 

Lapperne langt tilfpidfede, ulige tandede; paa Overfladen 

morkgronne glindfede, paa Underfladen blangraae eller følvs 

graae uden Haar. .· Aabningerne eller Indſnittene imellem 

Lapperne ere ikke triangulære, men have Formen af et Fods 

blad. Blomſterne komme frem før Bladene, og fidde i 

hoveddannede, naſten ftilfløfe Skjerme omgivne af de aflange, 

glatte Blomſteroines Sfæl. Han: og Hunblomſter findes 

for fig paa færffilte Træer. Hanblomſtret har ofte ingen 

Krone, Støvnaalene dobbelt faa fange fom det rødlige 

Beger. Hunblomſtret far ofteſt heller ingen Krone og 

fun golde Stovnaale. Griflet er dybt tvedeelt, rodt. 

Frugtknuden filtet. 

Anmarkn. En Tegning af dette Trees Blomſter 
findes i Careshy natural hiftory of Carolina, Vol, 1. Tab, 

62, den liden Green nemlig, fom (taaer paa Siden. Wans 

genheim fjar tegnet Frugten i Beitrag zur Forſtwiſſenſchaft 

Tab, XI, Fig, c, J Trew og Ehret Plant, ſelect, Tab, 

86 er givet en ſmuk Tegning af en Løn, fom Ehrhart og 

Wildenow føre herhid, men hvori dog Bladene ere fun 

Zlappede, og det meget mindre dybt end hos de Træer, ſom 

findes her, hvilke fvare til et Exemplar ſendt til Prof. 

Viborg af Prof. Wildenow. Paa Trews Tegning fin: 
beg futter eendoe Blomſter. Rerners Tegning i Abbild. 

bekonom. Pflanz. T, 603 hører udentvivl herhid. 
Denne 
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Denne Lønart hører under A. rubrum Kin. Den er 
A. slaucum Marſchal. A. rubrum (2, Aiton. A. ru- 
brum Lamarck, Beſkrivelſen ikke Figurerne. Thunberg 

ſynes endnu at indbefatte denne under folgende Art i hans 

Diſſertation De Acere Upſel 1793, 

Egenſk. og Brug. Denne nordamericanſke Lon⸗ 
art er haard mod Kulden, trives godt i vort Climat og 

voxer baftigt. Den formeres ved Froe, og fan indpos 
bes paa Valbirk Lennen. 

Denis Ved er bleggunult, fiinaaret, faſt, temmelig 
haardt og tjenligt til Suedker- og Drejerarbejde. Ehr—⸗ 
hart anmærfer om den, at den voxer faa frodigt i Tyſt⸗ 
land, af man ſtulde anſee den for at være et indenlandſt 
Træe. IF Lyſtanlæeg gjar den god Virkning. 

4de Art: Rød Løn (a. rubrum £) | 

Artm. Bladene næften slappede, ſpidſe, tandede, 
paa Underfladen blaagraae med enfelte Haar paa Aarer 

og Ribber. Blomſterne i oprette Stjerme. Fengtknu⸗ 
berne glatte. 

D. 

Horer hjemme i Nordamerica og voxer der paa mor 
radſige Steder. Dyrkes hos og i Lyftanfæg, f. Er. veg 

Dronninggaard, Hirſchholm 26. 

Blomſtrer i Maj. 

Udfsrl. Beſtr. Den opnaaer en Hojide af 40 til 50 
Fod. Barken rodligbrun, de unge Grene have hvide ops 

højede Punkter. Øjnene ovale med en fort Spidſe af 

en lys blodrød Farve. Bladene 3-5lappede, Indſnitte⸗ 

ne triangulære, mindre dybe end hos den foregagende Art; 

umarkeligen eller flet ikke indſtaarne ved Grunden; Under⸗ 

fladen 
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fladen er ſparſomt bekladt med forte Haar, ifær ved Rib— 

berne. Blomſterne komme frem før Bladene. De ere 

ofteſt ficerboe eller med tvefjannete og Hunblomſter paa eet 

Træe, færre famlede end hos forrige Art. Bager— og 

Kronbladene røde, ligeftore, de fidte fpidfe. Arene 

rode. Frugtknuden glat, Vingerne paa Frugter 

ere mere udftaaende end hos foregeaende Art. 

Anmerkn. Et Blad tilligemed Frugten heraf har 

Catesby tegnet i natural hiftor, of Carolina T, 62. Wan⸗ 

genheim har ogfag en god Tegning af Bladene i Beitrag 

zur Forſtwiſſenſchaft Tab, XI, Fig, 27 a-b, Trew og 

Ehret Plant, ſelect. T. g5 hører viſt ogſaa herhid, ſtjondt 

Bladenes Form afviger noget fra be ovennævnte Tegnins 
gere. En ringere Tegning findes i Zermanni Paradilus 

batav, til Pag) 2. Willers og Plukenets Tegninger, ſom 

af: Forfatterne citeres hertil, ere flette og kunne ikke bes 

ſtemt fjendes. Gærtner har tegnet Frugten T. 116; 

Linne Gar forenet denne og forrige Art. Ehrhart 
har førft adſtilt dem, efterat Vogel hos Trew, Du Has 

mel o. fl. havde bemærfer Forſtjellen imellem dem, Denne 

er A. rabrum BG. Lamarck. A. rubrum coccineum 

Aiton. Burgsdorf No. 3. 

Egenſk. og Brug. Ogſaa dette nordamerifanffe 
Træ trives godt og. ſetter Frog hos o8s. Kalm be— 
retter, at dets naturlige Voxeſted i dets Hjemſtabn 
var fornemmeligen i Ker og paa ſide Steder i Selſtab 
med Ellen. Hr. Schaͤffer anmtærfer derfor ogſaa, af 
det hos os forlanger en fugtig Jordbund, ſaaſom en fort 

Ellejord, hvor der er Leer under og hvor Bandet ifte 
fitver fiaaende, Man formerer det ved Krise, og det 
fan oculeres paa Valbirk Lonnen. 

Den 
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Den røde Zen voxer langſommere end den ſolsbla⸗ 
dede, JHarbke har den i en Alder af 36 Aar opnaaet 
en Hsjde af 56 Fod og 9 Tommer i Gſennemſnit. Ve— 
det er haardere end hjing, hvide, lidet fſlammet og mode 

fager en god Politur. J Amerika. zjøres heraf Taller⸗ 
kener, Spinderokker, Stole, og ethvert Slags Drejers 
arbejde. Med Barken farves Uldent og Linned mork— 

blaat ved Tilfætning af Spanſtgesönt; ogfaa farver man 

brunt med Barken, og ſtaffer fig et fore Blek. Leon⸗ 
hardi hav faaet en guul Farveſuppe heraf. | 

| Bed af tappe dette Træ faaet en ſukkerholdig Saft, 
hooraf man i Canada koger Sirup og Sukker. 

ste Art: Guffer Lon (A. faccharinum L.) 

Artm. Bladene 5lappede; hver Flig ender fig med 

en fang udtrukken Spidſe uden egentlige Tænder; Uns 
Derfladen tæt bekleot med forte Haar. 7 Blomſterne i 
ſlattede Koſte. 

D. Sukker Ahorn. 

Voxer under det koldere Himm 44 og i ——— 

Egne af Nordamerika. Dyrkes hos os i Lyſtanlag f. Cr. 

ved Dronninggaard. | 

Blomſtrer i dets Fodeland i Slutningen af April 

Udfårl. Beſer. J fit Fodeland ſtal dette Træ opnaae 

en Hojide af 40 til. Go Fod og 2 Fod i Gjennemſnit. 

Barken er graa og glat. Øjnene løbe ud i en Spidſe, 
ere (maa, ſortbrune. Sideojnene ligeſtore med dem i Spids 

fon. Vedet hvidlig-guult, Gaarde, fejr. Bladene slaps 

pede med langt udtrufne Spidfer, men næften uden egent⸗ 

lige Tænder; Underfladen er hvidladende, Geflæde med mange 

forte Haar ifær ved Ribberne. Den bar tvekſonnede og 
Qan: 
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Hanblomſter uden Krone. Blomſterne har jeg ikke ſeet 

levende. 

Anmorkn. Man finder en Figur af Bladene og Froet 
i Wangenheims Beitrag jur Forſtwiſſenſchaft Fig, XXVI, 

J Schriften d. berlin, Geſellſch. naturf. Fr. iſte B. findes 

ogſaa en Figur Tab, IX. Fig, 1. Ligeſaa i Rerners Abs 
bild. oekon. På. T. 422, og i Leonhardis Magazin får 

Jagd⸗- und Forſtweſen 11tes Heft. Den har megen Lighed 

med den tandbladede Løn, Hvorfra man dog ved at lægge 

Marke til den her givne Beffrivelfe af Øjnene felv om 

Vinteren vil kunne adffille den, Burgsdorf No, 4. 

Egen. og Brug. Sukker Lonnen trives meget 
godt hos os, og fan ſikkert bære modent &røe her; men 
den blomſtrer iffe førend i en Alder af henved 30 Aar. 

En fugtig Leeriord er dens naturlige Voxeſted. Man 
fan opelffe den af Froe og formere den ved Okulering 

paa den følgende Art, fom den faa meget ligner. — Træet 
voxer haftigt, og man bar den Erfaring, at 18 ul 20 
Aars Træer have i bet varmere Tyſtland naget en Løjde 
af 26 Fod, og 15 Aars Træer i det foldere Amerika 30 

Fod med henved 6 Tommers Gjennemſnit; og af det i 

det Asle voxer hurtigſt og bedſt i des epipefe Sirag af 

Nordamerika. 

Vedet er haardt, ſejt, kaſter fig ikke og beffadiges 
ikke af Orm. Det giver i det Hele et ypperligt Gavn⸗ 
bed, ſom overgager vore indenlandſte Lonarters, er des— 

uden tjenligt til Brænde og giver gode Kul. 

i Men den vigtigfte Nytte af Traet ligger f den Rige 
dom af EnÉfer, ſom dets Saft indeholder. Det tappes 

i Nordamerika i Martsmaaned, da man gjer en nedad 

heldende 4kantet Yadning 3 Tommer lang og 2 Tommer 
bred og dyb i Stammen, 1 Fod over Jorden paa Soel⸗ 

fiden 
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ſiden. Ethvert voxent Træe fan da; uden at rage Ska— 
de, gide 50 fil 60 Kander Saft, fom ved Indkogning 
igien giver 5 til 6 Pund Sukker. Virkeligen har den 
nordamericanſte Friſtat bragt det dertil, ved Hjelp af 
dette indenlandſte Træ, aldeles at kunne undvære In— 
diernes Sukker. Engellenderen Wanſey forsætter £ 
Beſkrivelſen over fin Rejfe i de nordamericanſte Stater i 

Maret 1794; af man tilbød ham 500 Ceniner af dette 

Sukker for omtrent 9 Skill. danſt Vundet, Den tyſte 
Overſætter af denne Reiſebeſtrivelſe, Hyttner, føjer 
fil, at der allerede i Albanien er anlagt et godt Raffina— 

derie for dette Sukker. Ruſh anmarker i fin Account 
of the Sugar Maple-tree, at man af de Træer, ſom nu 
fiudes tNordamerica, ej allene fan beſtride det inden» 
landſte Forbrug af Sukker, men endog udføre deraf fors 
omtrent 2 Millioner Rigsdaler aarlig, 

Kalm anfører, at jo ſterkere Sulde og jo mere 
Suee Vinteren bar ført med fig, deſto mere Saft give 
Træerne om Vaaren, og defto fødere er den. Paa ingen 
af diffe Dele er vor Himmelegn karrig; gid Sukker Lens 
nen fun ikke manglede i bore Plantager! Derſom man 
antager, af der igen Plantage gives hver Len en Plads 
af 20 E Ulen, faa fan der paa en darſt geometriſt 
Tønde Land voxe 700 Træers da mu ethvert af diſſe 
i deres Middelalder giver i det mindſte 3 Pund Sukker 
(fun det halve af hvad man regner i America) faa leves 

ver en Tonde Land 2100 Pund. Anſlages dette til 9 6. 
Vundet, udgjørvr det den Sum 196% Rdir, eller, for at 
have et lige Cal, omtrent 200 Roir. Medgaager fu 
ben halve Deel heraf til Sukkerets Kogning og andre 
Omfoftninger, faa bliver 100 Rolr. tilbage i reen Ge⸗ 
sinft for hver Tønde Land, uden at regne Træerne ſelv. 

Suk⸗ 
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Sukkeret ſelb er haardt, brunligt og har en beha⸗ 
gelig Lugt og Smag; det felter ikke fan hurtigt i Vand, 
ſom det af Sukkerroret. Forreſten er der klart af den 
chemiſte Analyſe, ſom anføres i Prof. Thunbergs Diſſ. 
De Aceré, at bet naſten i ingen Henſeende adſtiller fig 
fra det indiſte Sukker. 

6te Art: Tandbladet Løn CA. platanoides L.) 
Artm. Bladene slappede, glatte paa begge Flader; 

Lapperne og Tænderne tilſpibſede. Blomſterne i oprette 
Koſte. Fl, Dan. Tab. 

D. Lør, 

Almindelig i Skove og Plantager. 

Blomſtrer i Slutningen af April og Begyndelſen af 

Maj. ' 
Udforl. Beſtr. Barken lysgraa og glat. Stam 

men 30 til 40 Fod høj. Grenene ſkyde mere lige og 

oͤrdentlige end hos de flefte porige Arter. Djnene dvale, 

tykke, buttede, noget fladtrykte af Bladſtilken, ſom har lagt 

får op derpaa, og beftade af ei Omhylling af mange Bla: 

be, hvoraf de bverffe med purburfarvede Striber og haarede 

paa Spidfen og Randen; om Efteraaret er Ojnenes Farve 
€ det Hele rødlig, om Vinteren mørfrød. Bladene i Des 

gyndelſen ſammenlagte i 5 Læg, langftilfede, paa Overflader 

lysgronne, hæften glindfende, paa Underfladen blegere, over⸗ 

alt glatte, Tænderne og Lapperne meget ſpidſe. Blad—⸗ 
ftilfene give en Melk fra ſig. Blomſterne fidde i Kos 
fe. Bagerfligene aflange, giulgrønne  Kronblas 
dene omvendt sægdantede, af ſamme Farve; fjelden findes 

7 Stsvnaale, men då tillige fun 4 Bagerflige og 4 Krone 

blade: Frugten aldeles glat. 

åben Deel, Pp Anmarkn. 
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Anmarkn. Bager og Kronblade ere ſtorre og lettere 
at adſtille hos denne Art end hos de vovrige. Reitter 

og Abel har en Tegning Heraf T. 14. Kerner oeken. 

Pflanz. T. 223. Burgsdorf N. 8. En markelig Afart dr: 

Fliget tandbladet £øn (A. pl, laeiniatum Aiton). 

Med zdeelte, fligede og kruſede Blade, ſom ere for» 

længede ved Grunden og ende fig i borſtedannede Spidſer. 

Den findes i Frederiksberg Have paa Andebakken og 
i Haven vid Nyſoe. En Tegning heraf har Du Roi 

givet i Schrift. d. Geſellſch. naturf. Fr. 5. T. 4, og 

Kerner i Abbild. oekon. På. T.784. Burgsdorf N, 16. 

Egenſk. og Brug. Dent tandbladede Løn fan for: 
meres pad famme Maade ſom Valbirk Lønnen; der 
udplantes altid om Efteraaret, fordi den blomſtrer faa 
tidlig om Vaaren. Den er haſtig voxende, trives bedſt 
i fugtig ſortmuldet Jordbund, men ev og tilfredg med en 
før, og lider ikke, hvor den endog om Vinteren ſtaaer 
overſtyllet af Vand. 

Vedet er hverfen faa hvidt eller ftint form Valbir—⸗ 
feng, men dog haardt, fejt, undertiden ſmukt flammet 
og tjenligt til forſtjellige Slags Drejerarbejder. IJ Mans 
gel af Uffetræ benytter man fig ret vel af dette formedelſt 
dets Sejhed. J Forſterne fan den behandles baade til 
Overs og Underſtov; den taaler godt at kappes. JILoſt⸗ 
anlæg fortjener den en Plads formedelſt fir ſwukke LØV, 
hvilfet ikke lider af Inſekler. 

Ved at tappe Stammen faaes en ſukkerholdig Saft. 
Dahlman tappede &te omtrent 30. Bars gamle Træer, 
hoilke da i 4 Degn gav ham 20 Kander Saft, og denne 
efter Afdampning over et Pund graat Sukker. SAN 

am 
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hammer fik af 24 Kander Gaft I Kande Sirup, ſomt 
Smag og Godhed var litg den fineſte Sukkerſtrup. 

Blade og Grene gave efter Suckows Forſog en 
rødbrun Farveſuppe, ſom faldt noget i det Gule. Ul— 
Dent og Silfe heirfer med Allun og Vitriol, og ſelb ufore 

beredet Tøj, antog heri en ſmuk neddebrun Furve. 

Afarten eller den fligede Lon er noget kjelen, ſtjonde 
Den godt faaler vort Climat. Den anbefaler fig fortrin⸗ 
fig til Lyftanlæg, og Fan formeres ved Aflaggere og Oku⸗ 
lering. 

de Art: Bjerg Lon (A. montanum Aiton). 
rem. Bladene naſten slappede, ſpidſe, ſaugtak⸗ 

fede, dunede paa Underfladen. Blomſterne i ſammen⸗ 
ſatte oprette Klaſer. 

D. 

Horer hjemme i Nordamerikas hojlendte og bjergful⸗ 

te Egne. Dyrkes hos og i Lyſtanlæeg, f. Cr i Frederiks⸗ 

Berg Have 

Blomſtrer i Sunis 

AnmærEn, Den har de mindſte Blomſter af alle be⸗ 
kjendte Arter, Bageret er ſterkt haaret. Bladene ofteft 

fun slappede. Den er A. parviforum Ehrh. A. ſpica- 
tum Lamarck. Du Roi far tegnet den for A. penfyl: 

vanicum i Harbkeſche Baumzucht T. 2. Wangenheim 

Gar en Tegning i Dette. zur Forſtw. Tab. 12. Fig, 30. 
Schmidt i oeſterr. Baumz. T. 11, Burgedorf No. 3. 

Egen. og Brug. Efter Wangenheim bliver 
den i fit Fodeland fun et lidet Cræe af omtrent 20 Fods 
Hojde, hvorfore den blog ſynes ſtikket til Afvexling i ene 

gelſte Anlæg. Den taaler vore Vintere, ſtjondt den 

Pe 2 er 
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ev kſelen i Ungdommen. Dens Ved er hyidligguult,⸗ 
ſejt, haardt, ofte flammet, fan bruges til Dr jerarbejde 

og allehaande Gavntommer, ſaavidt Sterrelſen tillader— 

gde Art: Stribet Løn (A. penfylvanicum L.) 

Artm. Bladene 3lappede tilfpidfede, ſtarpt og dob⸗ 
belt⸗-ſaugtakkede. Blomſterne i enkelte nedhængende 
Klaſer. 

D. 

Voxer vild i Nordamerika. Dyrkes hos og i Anlag⸗ 

get ved Dronninggaard, i den botaniſte Have 0. fl. St. 

Blomſtrer i Maj, Suni. 

Udfsrl. Beffr, Denne Art fan let ffilles fra de Bvrige 

ved dens hviditribede Stamme. De unge Grene blive 
rødlige om Vinteren, Øjnene have en langagtig oval Fis 

gur og lobe ſpids til baade mod Grunden og Spidſen. J 

fit Fodeland naaer' den en Højde af 30 til 40 Fod og 3 

Fod i Gjennemſnit. Bladene ere fun lidet dyst zlap⸗ 

pede, fjelden slappede, men hver Lap ender fig med en lang 

Spidſe; de ere fFarpt og ulige ſaugtakkede; de tinge tæt 

beflædte -paa Underfladen og paa Overfladens Ribber med 

forte guulgrønne Haar, hvoraf fun faa blive tilbage hos 
de ældre fuldkemmen udvorne Blade. Bladſtilken røde 

lig ligeſom Ribberne, ſterkt haaret hos de unge, næften glat. 

hos de ældre, omtrent 2deel fan lang fom Bladet. Blome 

ſter ne fidde i nedhængende Klafer, ere. guulgronne, ſtore, 

fun faa i hver Klafe og fun et paa hver Stilk. Man 

finder Han⸗ og tvefjønnede Blomſter paa een Stamme, 

Anmarkn. Denne Art er A. ftriatam Du Roi, 
Ehrh., Lamarck. A. canadenfe Marſchal. Burgsdorff 
ved Viborg No. 17. Æegvinger findes i Schmidts oͤſterr. 

Baumz. 
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Baumz. T. 10. Du Roi Harhk. Baumz. T, 1. Wan⸗ 
genheims Beitr. T, 12, Fig, 28. Kerners Abbild. oekon. 

Pflanz. T. 609. 
Egenſt og Brug. Dette ſtjsnne Cræe fortjener 

frem for de fleſte andre en Plads i vore Lyftanlæg. Det 
blomſtrer i en tidlig Alder og fan ſette modent Froe hos 
of. Dets firibede Boark, ſom afverler med grønt og 
hvidt, har givet der fit danffe Navn. ” Voreftedet for 
dette Træe i dere Fædreland er en feed og fugtig Jord 
bund, fom ligger i Lee. Hog og fordrer det ſamme 
Jordmon og et beffyttet Sted, og trives da vel, fjende 
det ikke voxer haſtigt. 

Vedet er hoidguult og faſt, og vil rimeligen kunne 

bruges til Drejerarbejde, Bladene og de unge Grene 
give en brun Farveſuppe. Uldent Tøj, fom var forbe⸗ 
redet med Allun og Jernvitriol, fik heri en ſtjon lys røde 
brun Farve. 

yde Art: Mark Løn TÅ, campeſtre L.) 
Artm. Bladene slappede, heelrandede; Lapperne 

buttede, de ſtorſte med et eller andet enkelt buttet Ind⸗ 
ſnit. Blomſterne i oprette Koſte. Fl. Dan, Tab. 

D. Naur, liden Naur, liden Ahorn. 

Voxer ikke fjelten i Skove, f. Cr. paa Møen ved 

Marienborg, paa Als, i den ſydlige Deel af Fyen 20. 

Blomſtrer i Maj. Frygten modnes i October. 

Udforl. Beſtr. Mark Lønnen er ofteſt fun en Buſk, 

undertiden oynaaer den en anſeelig Højde af 40 til 50 

Fod. Barken paa Stammen guulbrun, rue og ridfet, 

paa Grenene meer eller mindre brunladen, undertiden vinget. 

Djuene ſmaa, fpidfe, grønlige i Begyndelſen, ſiden rødlige. > 
Jyp 3 Blla⸗ 



598 Ottehannede. 

Bladene tiden Tænder, de ſtorſte Lapper Have ofteſt tvende 
huttede Indſnit mod Spidſen; Overfladen morkgron, bes 
kleadt med forte Saar paa Ribberne; Underfladen bleggron 

med Haar paa alle Ribber og Aarer. Bladſtilkene 
ſterkt haarede, omtrent af lige Længde med Bladet: Blome 

fferne i koſtartede Klaſer, ſom ere kortere og hvori Blom⸗ 

ſterne færre end hos. Valbirken, ſom den ellers ligner. 

Kronſtilkene, Bæger: og Kronbladene haarede. 

Man finder San: og tyefjønnede Blomſter paa cen Stam⸗ 
me, undertiden og fun Lutter Hanblomſter paa een og lut⸗ 

ter tvefjønnede pan en anden, Frugten dunet ved Grun⸗ 

ben med glatte Vinger, ſom ere udſtaaende, eller endog 

noget tilbagebøjede, 

Anmarkn. Hos Reitter og Abel findes en Tegning 

heraf Tab, 25. Kerners Abbild. oefonom, Pflanz. Tab, 
256. Schmidt veftere. · Baumz. T, 12. Gartner hav 

en Tegning af Frugten T, 116. Fig. 1. Burgsdorf No, 36 

Egen. og Brug. Jen Alder af 59 til go Aar 
Dynaaer dette Træe fin højefte Fuldkommenhed; dog fan 
det leve indtil 200 Aar. Der forekommer almindeligſt 

fom en Buff paa 20 til 30 Fod; fjeldnere ſom et Træe 
af den dobbelte Hejde, ſaaledes ſom man finder det & 
Sfoven ved Marienborg paa Møen, hvor dets Sramme 
har over.1 For 1 Gjennemfnit. Det fræver en god ſort 
Muldjord, ſom ligger ſaaledes, af den flænge fan beholde 

nogen Fugtighed ved fig. Det opelſtes af Froe, der 
behandles ligeſom tilforn ev anføre ved Valbirken. Froet 

ligger et Aar i Jorden før det ſpirer, og fan længes 

famme Efteraar det er indſamlet. 

Vedet ér hvidt, feje og haardt. Dets fornemſte 
Brug, ſom Gabntommer, ev til Hjulmagerarbejde, høoes 
Af formodentlig der danſte Ravu ev kommet. Det ane 

Len⸗ 
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vendes ogſaa til de flettede Pidſkeſkafter, fordi de feje 
Stokke heraf lade ſig let ſpalte i mangfoldige Dele lige 

indtil Haandgrebet. Hertil bruger man de unge flante 
Skud, ligefom til hiint Arbejde de ældre og førere Stam: 

mer. Drejerne benytte fig af det til mangehaande Ting: 

Ladeſtokke, Piſtolſtefter, Tobaksdaaſer 2c., og SnedÉer: 
ne bruge: det færfere og ftørre Ved til Bordblade og 

deſl., ſom ved Beitsning modtage et ſtjent Udſeende. 
Det frærfere Bed giver ogſaa et ypperligt Brende. * 

gavn, ſom vejede henved 55 Centner, gad 15 Pund Aſtke⸗ 

hvoraf igjen udbragtes 25 Pund raa og 23 Pund calci⸗ 
neret Potaſte. Naſt efter Heſte Kaſtanien og Syrenen 
giver dette Træe den betydeligſte Ovantitet Potaſte af 
alle hidindtil underføgte, — Ved af tappes giver det 

uogen ſukkerholdig Saft, Et nyt Forføg af Hr. Riem— 
ſchneider har havt folgende Udfald; Saften begyndte 
at lsbe den ß November ved 52? Fahrh., da det havde 
froffet Natten tilforn, og den veddlev at yde alle de 
følgende klare Dage, naar Natten havde været fold. 

Saften gav ham en ſukkeragtig, velſmagende Sirup, 
ſom kryſtalliſerede fig af fig ſeld; Pundet heraf anſlaaer 
han til 2 Groſchen. 

Barken har Dambourney forføge ſom Farveſub⸗ 
ſtans. Uldent Toj bejtfer med Vismuth erholdt heri en 

rodbrun Farve, ſom var lig den, man erholder af Krap. 

Uf det forhen anførte ev det klart, at Tvæet kan 
vorde behandlet til Overſtob, ſtjondt det ofteſt fees i for⸗ 
kuet og mindre Tilſtand; men ogfaa ſom ſaadant er det 

sjenligt til Hekker og levende Hegn, Det taaler ogſaa 
godt af befFjæres, | 

P 49 zobe 
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"mode Art: Aſtbladet Lon (Aa. Negundo L) 
Artm. Bladene finnede og beſtaae af 3 eller * 

Emaafinner; diſſe ere ægdannede, indſtaarne eller nor⸗ 
dentlig tandede. Blomſterne ſidde i Klaſer. 

Virginiſt Ahorn med Aſteblade. Schmidt. 

Hører hjemme i Nordamerica. Dyrkes hos os i 

Lyſtanleg, f. Cr. i —— Save, ve) Dronningsaard, 

Myføe 20. 

Blomſtrer i Maj. Froet modnes i September, 

Udførl Beſtr. J fit: Fædreland  ovnaaer Træet en 

Hojde af To til 80 Fod og 2 til 3 Fod i Gjennemfnit, 

Barken paa Stammerne er glat og aſkegraa, paa Gre⸗ 
nene gronlig. Vedet er faſt og falder i det gule. Bla— 

dene ſammenſatte af 3 til 5, hvoraf 2 eller 4 ſtage lige 

øver for hinanden, og et i Spidſen; de ere glatte paa begge 
Flader. Blomſterne fidde i Klaſer; ethvert Træe hår 

enten blot Han: eller blot Hunblomſter. Kronen mang⸗ 

lev hos begge. Støvnaalene ſſelden flere end 4 til 5. 

Anmerxrkn. J Schmidts Oeſterr. Baumzucht findes 

en Tegning heraf Tab, 12, og hos Wangenheim en Fis 
gur af Bladene Tab, 12, Fig, 29. Medieus har teg⸗ 

het Blomſterne i Bemerkungen der Churf. phyf. oefonom 
Gefellfd. 1777. Paa Grund af Antallet af Stovnaalene 

har Moench henfort denne til en egen Slægt, under Navn 

af Negundo aceroides, en Slægt, fom Rap og Ludvig 
for ham have antaget . 

Egenſk. og Brug. Den fan formeres ved Froe 
paa ſamme Maade ſom Valbirken. Din udplantes om 
Foraaret. J fit Fodeland, hvor den naaer den berydes 
fige Størrelfe af 70 til ge Fed og 2-3 Fods Gennem⸗ 

fnit, voxer den paa fede og fugtige Steder, hoor der ev 
væg 
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Leae. Schaͤffer angiver der meeſt paſſende Sted for den 
her, at være en god leerblandet, noget fugtig Jordbund, 
hoor den tillige har Beſtyttelſe for. nordlige Vinde. At 

den godt taaler vort Climat og fortjener at dyrkes i For⸗ 

ſterne, bevife deels de Træer, ſom man heraf feer i vore 

Lyſtanleg, deels de Anbefalinger,” fom flere kyndige 
Forſtmand have gibet den, ſom ypperligen ſtikket til ved 
forſtmasſig Behandling at afhjelpe Manglen paa Bræns 

de og Gavontommer. Hun i den førffe Vinter forlange 
de unge Planter et Riisdælfe, Forreſten voxer den has 
ſtigt (16aarige Træer have ved Kaffel i Tyſtland naaet 

en Hojde af 40 Fod) og fader fig ogſaa let formere ved 
Uflæggere og Stikker, der dog hoerken give faa høje eller 

faa haardfore Cræer, ſom naar den opelffes af Frøs. Bed 
ſterke Storme lider den altid, naar den ikke har et noget bes 
ſtyttet Sted, Den bekjendte Medicus bar paa nogle Ste⸗ 
der i fine Skrivter meget anpriif den fil Dyrkning, men 
ſiden tilbagekaldet dette, paa Grund af, ar den ſtulde bære 
mere let brætfelig end Acaſien, hviler ikke er Tilfældet, 

Dens Ved er ſejt og haardt. Wangenheim ans 
mærfer, at den ſom Gapvntømmer fan anvendes til 
ſamme Brug ſom Aften, for hdilken den endog har Fors 
grin i Henſeende til Vedet. Dette ſtal ogſaa afgive et 
ypperligt Broudematerial og gode Kul, 

Bladene give Uldent og Silke en guulbrun * 
ſom dog ikke er meget beſtandig. 

7de Slægt: Asp (Populus), 

Slagtmarke: Med tveboe Blomſter i (ange Rakler. 
Hanraklerne; Bageret beſtaaer af et kiledannet 

tandet Skel. Kronen er et lidet heelrandet 

og ſtilket, bæger: eller tungedannet Skal, hvor⸗ 

pag ſiode ofteſt 8 Stevnagale. 

Pr 5 Hun⸗ 
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Hunraklerne: Beger og Krone ſom hos de for— 
vige, Aret 4kloftet. Froehuſet 2kamret, 
2klappet. Froene forſynede med lange bløde 
Froehaar. 

iſte Art: Poppel Aſp (P. alba L.) | 

Artm. Bladene tilrundede, Fanfets tandede, paa 

ARBer fladen filtede med et graat Sfær. Fl. Dan, 
"Tab — 

D. Poppelpiil. hvid Poppel, bvid. Asp. Paa Als og 

& Holſteen: Abeler. 

Berer vild hiſt og her i Skovene Sande paa ſide og 

tørre Steder. — Dyrkes form Huustræe iſcer i Fyen, hvor 
den er almindelig ved Byerne; i Sjelland uden for Caftels 

let ved Vejen omkring Soen, ved Grondeſoe, Annebjerg⸗ 

gaard ꝛc. 

Blomſtrer i April Bb 98 i Maj og Juni. 

Udførl, Beſtr. Roden er krybende. Træet op⸗ 

naaer en Hojde af 60 Fod. Barken paa de gamle 

Stammer aſkegraa, paa de yngre guulgron med fmaa Vor⸗ 

ter. Vedet af de gamle Stammer brunligt, af de yngre 

hvidguult med morke blaaladne Prikker og Toerſtriber. 

Bladojnene aflange, oventil laadne og beftane af 12 eller 
flere aflange Skel. Bladene afverlende,””have en rund⸗ 

laden Form med buttede og uordentlige Tander, hvorved 

he Blive lidet kanktede; paa Overfladen ere be grønne og 

glatte, paa Underfladen beflædte med et graaladent Filt, 

ber tabes med Alderen. Bladſtilkene trinde, laadne. 

Dlomſterjnene egdannede, morkbrune, de inderſte 

Skel revne paa Kanten- Naklerne fremkomme før Bla— 

dene, ere thkke og trinde ved Grunden og 354 Tommer 
fange 
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lange —  Bægerffællene fleerkloftede; Fligene laadne. 
Kronen ligner: omtrent ef lidet Bæger, har en fort Stilk, 
og i dens Bund ere 8 (fjelden 9-10) Stovnaale hæftede, 

Frsene mange, meoerkbrune, " aflange med hvide bløde 

Froehaar. 

Anmcrkn. Denne Plante er P. alba canescens Ai⸗ 
ton. En god Tegning heraf findes neppe, da den føls 

gende, fom af de. flefte anfeeg for en Afart af Poppel As⸗ 

pen, er baade af Ældre og Nyere tegnet for denne. Over 
den hele. Slægt vil en vigtig Afhandling af Ar. Profeſſor 

Viborg komme for. Lyfet i der forventede 6te Bind af deg 

danſke Landhuusholdningsſelſtabs Skrivter. Af denne har 

han venſkabeligen meddeelt mig Correcturarkene. 

Egenſk. og Brug. Opelſtningen af Aspe⸗Arterne 
er af megen Vigtighed i Betragtning af deres hurtige 

Bert og deres Nytte ſom Brændfel og Gavntommer. 
Om den nemmeſte Maade at dyrke dem paa Kal jeg forſt 
fige et Par Ord i Almindelighed: 

Aspe Arterne kunne formeres ved Froe, ved Stik— 
ker, Rodſtud og Stavre. Formeringen af Frse er meget 
vanftelig, da Froet er fünt, ikke fer at indſamle og brins 

ges fjelden til aft gage op, hvor der ikke udſager fig ſelv. 
Formeringen ved Stikker, Rodſtud og Stavbre er derimod 
hos de flefte Arter. meget let. Stikkerne tages af 1 til 2 
Aars ranke Sfud, fom ved et ſtraa Snit ffjæreg i 13 
gil 14 Tommer fange Sthkker, og nedſettes om Foraa⸗ 
ret med den tykkeſte og lige afſtaarne Ende i et middel⸗ 
maadig fugtigt og leſt Jordmon, ſaaledes at de beholde 

2:3 Dine over Jorden. J Planteſtolen gives de almin⸗ 
deligen halvanden til fo Fods Afſtand fra hinanden ; de 
Landes ved Nedfærningen, og fremdeles maar det er tørt; 

Jerden jebnes omfring dem og længere hen i Somme⸗ 
fer 
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gen (i Juli eller Auguſt) afffjæres de fremdrebne Skud, 
undtagen der fiærfefie, ſom ffal give den tilkommende 
Stamme. Efter 3 Yar kunne de om Foraaret udſattes 
i det Frie, hvor: mani Efteraaret ved Gravning har udg 
fat Jorden for Luftens frugtbargjerende Virkning. — 
Denne Maade er den fortrinligſte, naar man vil ovelffe 

Aspen til høje Traer og Gavntommer. Stifterne kunne 
endog forſendes en lang Vej uden af rage Skade. Fer 
De færtes, ſſager man dem da gjerne ind i fugtig Jord 
élier lægger dem nogle Dage i Vand. Stikker af de 
kjelnere Urter lægges forf i Vand i et varmt Huus eller 

Verelſe, indtil Øjnene begynde ar udbifles; "derpaa ſlaaes 
de ind i los Jord, holdes endnu i nogen Sid i *9 
ret Varme og ſlyttes endeligen ud, 

Nogle Aspearter, ſom ikke let formeres ved Sut⸗ 
fer, give derimod mange Rodſtud, hoerbed de lade fig 

forplante. Diſſe Rodſtud opgraves tidlig om Vaaren, 
og ſtilles ſaaledes fra hverandre, at ethvert Skud behol⸗ 

der lidet Rod. De udplautes da paa ſamme Maade ſom 
Stilkerne. 

Maaden at opelſte Asperne ved Stabre er den 
ſamme, ſom jeg har angivet i forſte Deel Side 401 om 

Pilene, og hoilken Jeg da her ikke vil igjentage. — Sage⸗ 
meget om Formeringen af Aeperne i Almindelighed. 

Poppel Aspen formeres let ſaabel ved Stifter font. 
Rodſtud. Den voxer hurtig til og opnager i en Tid af 
30 Nar fin hojeſte Fuldkommenhed. Jen les lidet fuge 
tig og ſandblandet Muldjord, gisr den de frodigfte Skudz 
derimod bliver Vedet faſtere og haardere i tørt Jordmon, 
Den trives bedre i blot Sandjord end i ſtivt Leer, . 

Den angendes godt til Alleer og. til Lø for Plan⸗ 
fager, da den trodſer de barſteſte Vinde; dog bør den 

ikke 
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ikte dorkes, hvor dens vids udbredte krybende Rod kan 
ſermodes at gjore Skade. 

Vedet af unge Stammer ér bledt, men ſmukt hvids 
og kaſter fig ikke; man har derfor. brugt det til Paneler, 

Lofte og andre Ting, ſom iffe ere udſatte for Bersringen 
af haardere Legemer, hvoraf det flet modtager JuderpÉs 
Drejerne bruge dertil Skeer, Tallerkener ꝛc., Skomagerne 
brugte det forhen til Skohele; overalt er det af megen 
Værd for Dem, ſom arbejde i blodt Træe, Vedet af d 
lore Stammer er brunligt og haardere; denne EN 

daer det i hojere Grad, naar Træet ſtobes om Sommeren, 
afbarkes ftrar og udſattes for Solens Varme, til det eg 
giennemtort. Saaledes giver det gode Bjelker, er be⸗ 
fundet ypperligt til lette Vogne eg fan bruges til alle⸗ 

haande Møbler, bviife ikke angribes af Orm. Det ce 
af den Aarſag fortrinlige til Tonder, hvori man vil nede 
paffe Meel og deflige. Til Temmerarbejde, ſom udfæts 
tes for Band, er der ikke meget ſtikket. Som Brænde 
ſtaaer det under Birken. Kullene heraf: ere” flette. 

Roden giver undertiden et ſmukt aaret Ved, hvis 

Stjønhed ved Beitsning Fan forhøjes, og bliver da ſtikket 
fil indlagt Arbejde. De ſtarkere Grene af dette Tre 
give gede Humleſtæeunger. 

BSarken er bitter og fimmenfnervende. Den er 
ved Forføg befundet nyttig i Garverierne. Efter Sief— 
ferts Forføg giver den tørrede Bark en morkguul Gar: 

vefupre, ſom efter de forſtjelige Tilſetninger giver en 
forſtjelig Farve. Saaledes f. Ex. med Viin ſteen en 
føegrsn, med Vitriol en olivgrøn Farve. 

Bladejnene have en harpixagtig Smag; et Afkog 
deraf vil matt have brugt med Nytte mod Vandſot hos 
Faar. Bladene ædes med Begjerlighed af Heſte, Faar 
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og Geder. Koerne æde den ikke gjerne, For kalkunſke 
Høng give de unge Blade en god Bote. — 
ſoges af Bier. 

Frsehaarene eller det Fnok, ſom ſidde pan Frøene, 
Gar man forſegt at blande med Bomuld, og deraf for⸗ 
færdiget Handſter, Stromper, Sengetepper ꝛc. Af em 
Blanding i det Forhold af g Lod Harehaar og 4 Lod et" 
Aspens Fnok har Prof. Herzer fader forfærdige Harte, 
fom Erfaring har færre at være brugbare. Han gjør den 
Beregning, at et fuldvoxent Træe giver 40 Pund Uld 
eller Fnok. Naar denne er fuldfommen tilbereder, koſter 
Pundet 32 Kreuzer. Hundrede Pund koſter 532 Fl. 
Mindre end Bomuld. Priſen paa Hattene & hang Mar 
nufactur var 26 til 72 ſi. Dufinet. Andre have anbe⸗ 
falet Denne Uld il Udſtopning; men man bør lægge Marke 
fil, at den fun har liden Elaſticitet og klumper ſig let 
ſammen. 

aben Art: Solb Asp CP. nivea /P/ ild) 

Urim. Bladene næften zlappede, ſparſomt tandede, 
paa Underfladen filtede med et ſneehvidt Skſer; ** 
lidet ſpidſe, udſtagende. 

D. Solv Poppel, Solv Abele. 

Dyrkes almindeligere i Schlesvig og Holſteen end i Dan⸗ 

nemark. Voxer vild i der fydlige Europa. | 

Blomſtrer i April, Maj. J 

Anmarkn. Sølv Aspen Gar hidindtil været anſeet for 
en Afart af den forrige. Fra dende ſtiller den fig iſer ved 

Bladene, fom have 3 Lapper, der gjøre ſtumpe Vinkler meb 

Bladet ſelv. Den midterſte Lap er lang udtrakt, buttet, 

meer eller mindre utydelig tandet. Ved Grunden findes une 

dertiden et par ſtore Tænder eller ſmaa Lapper. Underfladen 

er 

J 

J 

1 



Ottehanndde 907 

er beklæde med et tyokt ſneehvidt Filt Grenene ere mere rod⸗ 

lige og de unge Sud mere lgadne. Den er Pop, alba ni- 
vea Aiton. * 

Hos Reitter og Abel findes en god Tegning Teb. 8. 
J Bauhins Hiftor, Tom, 1. pr. 2. påg, 160 den vverſte 

Sigur. Du Zamels Traité des arb, T. 2. pl. 36 til 
pag. 182 fynes ſnatere at høre herhen end til den forrige. 

Egenſt. og Brug. Den formeres paa ſamme 
Maade ſom den foregaaende Art, men voxer hurtigere, 
trives bedre i fugtig Jordmon og opnaaer en betydelig 
Hojde. Da Oekonomerne ikke tilforn have gjort nogen 
egenilig Forſtjel paa denne og Poppel Aspen, ere de 
blevne anvendte i Fleng, og hvad der er faget om An⸗ 

vendelfen af den forrige maa ſaaledes ogſaa gjelde om 
Denne, indstil vi ved nøjere Jagttagelſer underrettes om 
de ikke i Henſeende til Vedets Brugbarhed ſtalde være 

ſdrſtjellige, ſom de ere det i Vext og udvortes Form, 

zdie Yrt: Bæver Asp (P. tremula L.) 

Artm. Bladene tilrundede, tandet⸗kantede, paa 
begge Sider glatite. Fl, Dan. Tab. 

OD. Asp, Beverasp, Beveresp, Affetræ, Lybiſt Poppek, 

Skaael. J Iylland Blenner. 

Voxer almindelig pan tørre Steder i Skove, ved Byer 
og Huſe. | i aar 

Blomſtrer t SMarts og April. Froene modnes i Juni. 

Udfsrl. Befør, Bever Aspen bliver et middelmaa⸗ 

digt hojt Trete, hvis Nod almindeligen ſtikker 3 Fod dybt og 

udbreder fig henved 24. Barken ér morkgraa, paa de 

unge Skud brunladen. Vedet blodt, hvidt med gule og 
blaagraae Striber, Bladojnene ſidde afvexlende paa En⸗ 

den 
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ben af Grenene, Have en kegledannet-tilſpidſet Form, ere 
glindſende brune eg beſtaae af 12:14 ægdannede eller lancet⸗ 

dannede Skel. Bladene tifrundede med buttede uligeſtore 

Tænder, blegere pan, Under⸗ end Overfladen, i Begyndelſen 
og hos unge Træet lidet laadne, ſiden glatte. Bladſtil⸗ 
kene fladtryfte. Blomſterofnene ſidde mellem hine og 

ere ægdannede. Raklerne nedhangende. Skallene 
randhaarede. Stovnaalene ofteſt 8, men afverle mellem 

g og 12, 

Anmarkn. Tegninger heraf findes i Reitter og Abels 
Abbild. Tab. 9. Kerners Abbild. Tab, 518. 7 Cramers 
Anleitung zum Forſtweſen T. 13. Blackwels Herball T. 

248. 2. Man har en Afart med mere trekantede og langſtil⸗ 

kede Blade, og en anden med nedhangende Grene. 

Egenſt. og Brug. Det naturlige Voxeſted for 
denne Art er en ter og ſterkt ſandblandet Jordbund⸗ 
Men den trives dog gode ſaavel i et lavt og fugtigt Jord⸗ 
mon, ſom paa høje vindaabne Steder. Den fan fors 
meres ved Rodſtud og Stikker; den vover hurtig, måaet 
fin hojeſte Fuldkommenhed i 40 til so Aar, men taaler 
ikke at ſtevnes. — 

Vedet er blodt og let; man føger at befordre dets 
Haardhed ved at afbarke det, medens det ſtager paa Kos 
den. Det anvendes til Bjelker og Sparrer, og de flærs 

fere Stammer give gode Vandrsr, maar Træet hugges 
om Sommeren og ſtrax medtægges. Billedhuggere og 
Drejere forarbejde dette blade Træe, de forſte til Løvvært 
og adſtillige Indfatninger, de fidfte til Skeer, Tallerke⸗ 
ner ꝛc. De faa bekſendte Finlapperkar gjsres for det 
meſte alle heraf. Som Brænde er det fun af lidet Værd, 
Dog gjør Qbaſſet god Virkning under Brygger: og Vad⸗ 
ſterkjedlerne. Ved at brænde Tegl herved har man erfa⸗ 

; ret/ 
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ref, at Stenene fane en blaalig Glaſur. Man har her⸗ 
af Grund til at flutte, at Vedet indeholder en ſtor 
Deel Ludſalt. Kullene, fom brændes af Vedet, ere 
meget lette og fortrinlig gode til Krudt. J Sverige og 
Morge bruger man Træer felp til de ſaakaldte Hasgjer— 

Der, hvorpaa Hse og Korn hænges for at torres, en 
" Maade, fom i faa vaabe Sommere fom denne (1799) 

maaſtee forifente af efterlignes i Danmark, Det brus 
ges ogfaa til Fiſtehjelder, hvorpaa man torrer Fiſt. 

Barken har en bitter og ſammenſnerpende Smag. 

Naar den er tor, fanger den leg Ild og brænder med en 
klar Flamme. Den indefolder en Del Garveſtof, og 
er virfelig ved Forſeg befunden nyttig i Garverierne. 
Et Afkog af den i MeiÉ giver en beeſt Drik, fom i Norge 
bruges mod Orm, i Siberien mod Skjerbug og veneri— 
fle Sygdomme. J Kodertrang knuſer man Barken, bes 

ſtreer ven med Meel og fodrev hermed ifær Køer, ſom 
æde den gjerne og malfe godt derefter,  Bæveren nærer 
fig fornemmeligen af Beber Aspens Bari, og man vil 
have iagttaget, at naar den favner denne Fode, ſtal Bæs 

vergeilen blive flet og fun afſondres i liden Mængde, 

Løvet ſamles i Norge til Vinterfoder for Heſte, 
Faar og Køer. Profeſſor Vilſe anmarker, at Melken 
efter dette Kodev giver Smør af en ſmuk guul Fars 
ve, Geden, Hjorten og Rensdyret æde ogſaa Blades 
ne. Svinene vrage dem. Bierne træffe af Bloms 

ſterne. De ſſadtrykte Bladſtilke og Bladets Brede er 
Aarſag fil den gitirende Bevægelfe, hvoraf Træet har fig 
Mavn. 

J det ele er Bæver Aspen bedre ſtikket til at dyr⸗ 
kes for at ſtaffe Læe for Plantager og deſlige, end til 
Skovopelſtning. 

ↄden Deel. R 4 gde 
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ade Art: Sort Asp (P. nigra L.) 

Artm. Bladene muurſtkeedannede, tilſpidſede, fange 

takkede, glatte paa begge Flader, deres Længde ftorre 
end Breden. FI Dan, Tab. 

D. Piil, fort Piil, Doppelpiif, fort Poppeltræe. 

Findes ikke ſſelden i Iylland, f. Ex. ved Jetsmark, 

paa Odden ꝛc.; i Fyen ved Indslev; i Sjelland ved Inde 

gangen til Citadellet Frederikshavn. 

Blomſtrer i April og Majs 

Udforl. Beſtr. Træet naaer en Hojde af 60 til 80 

Fod. Roden mindre krybende end de forriges. Barken 

paa de unge Stammer hvidladen, paa de gamle morkgraa og 
korket. Øjnene kegledannede, ſpidſe, brune, klebrige, bes 

ftane af 5 Sfæl. Bladene paa de ældre Grene ſtievt 

4kantede med en lang Spidſe, glindſende, iſer paa Overfla⸗ 
den og med buedannede kjertlede Saugtakker paa Randen. 

Deres Længde er figrre end Breden. Paa de unge Skud 

ere Bladene nejagtig muurffeedannede. Raklerne trinde. 

Bægerfællene 3-4floftede, Hver Flig er igjen tander, 

men uden Haar. Kronen bægerdannet, heelrandet, ſidder 

under der fligede Bæger paa en liden Stilk, og har $ til 

16 Støvnaale, Froehuſene næften kugledannede med det 

4kloftede Fr paa Spidſen og med mange fnofrige Froe. 

Anmaerkn. En Tegning heraf findes i Simon Pauli 

Fl, Dan, anden Dart T. 98. Cramers Anleit. T. 11. 

Kerners Abbild. T. 194. Reitter og Abel T, 10, 

Blackwell T. 248. Fig. 1. Blomſterne har Ziller tege 

net i Tabulæ ad illuſtrat. plantar, T, 90. Frugten hos 

Gartner De Frud, plant, T. 90. Burgsdorf No, 375. 

Egen, 
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Egenſk. og Brug. Den forte Asp formeres meget 
et ſaabel ved Stiklinger og Stavre, ſom ved Rodſkud. 
Den elſker en noget fugtig leerblandet Sandbund, vore 

Hurtig og dyrkes enten for at anvendes til Alleer eller til 
Jevende Hekker, da man holder Stammen i 2-3 Fods 
Hojde, eller i Plantager, for deraf at træffe Zøndes 

baand ic. J førfte Aar giver den Baand til Kurveflet⸗ 
ninger, i andet og tredie Aar gode Tøndebaand, i fjette 
pg fyvbende Aar Humleſtager og Gjerdeſtavre. Med 
megen Fordeel anlægger mon Plantager af den til dette 
Brug, paa fugtige Steder, ſom have Lø. 

Vedet heraf er blødt, men fejt og ſorakker ikke Tet. 
Ved Moden er det almindeligen ſmukt flammet. Det 
ansendes til Paneler og forſtjelligt Snedkerarbejde, til 
Truge, Sfovle ꝛc. J Thuͤringen, hoor mange Sager 
forarbejdes Heraf, giver man dem et ſmukt brunt Ud⸗ 

feende ved at lægge dem paa Sfænger over en Rogild 

ſtrax efrerat de ere forfærdigede. Hacquet beretter, at 
Vedet er fortrinlige til Faſtiner og holder fig længe i Vand 

uden at raadne. Efter Stellers Beretning bogaes i 
Kamtſchatka Huſe og Baade heraf; men i fald Vand al 
Der efter nogen Tids Forlsb blive ſaampet. — Som 

Brænde figaer Vedet under Birken. Det brænder fang? 
ſomt med en mørt Lue og Gløderne ere tilbojelige til af 
ſlukkes. Til Arneſtedet duer det altſaaikke meget. J den 
ſamme Tid ſom man ved Bøgebrænde bortdunſter 4 Pd. 
8 fod Band, bortdunſtes ved dette (under lige Omfæns 
digheder) Fun 2 Pd. 4 Lod. Det er altſaa fun af halvt 
Pard mod Bogen, ſom Brænde betragtet, 

Barken, ſom er let og korkagtig, bruges til Flaa⸗ 
Dev paa Fiſtegorn iſtedet for Kork. Efter Sieferts og 
Dambourneys Forſog giver den en mattet gunl Farve⸗ 

Qq 23 ſuppe 
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fuppe, ſom i Forhold til de forſtjellige Tilfætninger giver 
Uldent og Linned forſtjellige beſtandige Farver. 

Blad: og Blomſtersjnene ere vellugtende og inde⸗ 

holde en balſamartet Materie, hooraf noget lader fig op⸗ 

lsſe i Brændeviin og noget i feed Olie; af dette kan 

ſluttes, at denne Balſam beſtager af Harpix og Bor, 
Man har fjeraf en blødgisrende Solve (Ungv. populeum) 
Den bruges ſom Huusmiddel indvortes mod Gigtſmer— 

ter, Buglob og Urinſtjeren. Bierne ſamle Vor af, 

Balſamen, og Savary har angiver en Maade, hvor⸗ 
paa man af Gort Aspens Knopper i Det Store fan til⸗ 

berede et Vor, aldeles ligt det, man fager ved Hielpv af 

Bierne. Naar de nemlig ere meeſt flæbrige, afbrydes 
de, ſtampes og udblodes i fogerde Band; herpaa kom— 

mes Maſſen i Lerred-Sakke og preſſes paa ſamme Maas 
de, ſom det urene Vor. Den Maſſe, man faaer efter 
Udpresningen, er af Tykkelſe ſom gnult Vor, men af 
en ſtidengraa Farve. Denne Farve fan ved Blegning 
betageg Voxet. Det brænder godt. og har en overmande 
behagelig Lugt. J Italien Kal være en Borlys: gas 
brikke, ſom iffe bruger andet end det paa foreffreone 
Maade tilberedede Vor. Det er af formode, ar Knop— 
perne i. de ſodligere Lande ere mere rige paa Vex end 
hos os. 

Bladene ere bittre og lidet ſammenſnerpende; de 
give en guul Farveſuppe, men Farverne heraf ere mine 

dre beſtandige i Solen end den af Barken. Faarene 
æde dem gjerne. 

Foruden de ikke uhældige For fag, ſom Schaͤffer 
har anſtillet med Frsehaarene eder Ulden til Papiir, har 
ogſaa Prof. Herzer anvendt den til Hatte, og endnu 
bedre, i Forening med Bomuld, til Strømper og til vær 

vede Tøjer. Den ſamles ved ør udbrede et Lagen under - 
Traer⸗ 
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Treerne, maar Froet er modent, og da ryſte Træet, 
Den reuſes enten ved en dertil indrettet Maſtine eller 

ved Hjelp af en Stol, ſaaledes ſom ved Sederamfen er 
anføre. 

ste Art: Ppramide Asp (P. dilatata Aitom). 

Artm. Bladene muurſteedannede, tilſpidſede, fangs 

takkede, glatte paa begge Flader; deres Brede ſtorre 
end Længden. 

D. Italienſt Poppel, Lombardiſt Asp, Carolinſk 

Poppel. 

Dens Hjemſtavn er Italien, Hvorfra den er Brage til 
det øvrige Curopa. Den findes hos og i Haver og engels 
ſte Anlæg; ved Marienborg paa Møen; ved Dronning— 

gaard, Marienlyſt, Nyſoe, Jagerspriis, Annebjerggaard i 

Sjelland; paa Mullerup, Trolleborg i Fyen ꝛc. . 

Blomſtrer neppe hos os. 

Udfosrl. Beſtr. Dette Træe opnaaer en Hojde af 60 
til go Fod. Den Maade, hvorpaa Grenene lægge fig 

op til Stammen, giver het Udſeende af en Pyramide. 

Barken er glat og grønlig, Vedet ſejt og fiint. 

Bladoinene mere tilſpidſede end den forriges. Bla— 

dene afverfende, mere brede end lange, glindſende med til: 

rundede Tænder pan Kanterne. Blomſterne ſkulle være 

ſom hos den forrige Art, 

Anmarkn. Denne Art ev P, italica nigra Du Roi. 

P. italies Moench og under dette fibfte Navn almindelig 

bekjendt hos os. Burgsdorf No. 376. En Afart heraf er: 

Udſperret Pyramide Asp CP, carclinenfis Burgsdorf.) 

Den er mere haardfør mod Kulden og adfilles ved Grene— 

ne, fom ere furede, og fade deraf et kantet Udſeende. Dog 

Øg 3 maa 
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maa man vel vogte fig før at ſammenblande den med Ras 

rolinſt Asp (P, angulata), ſom ogſaa har kantede Grene, 

men er yderſt kſelen og i flere” Henſeender forſtjellig fra 

den her omtalte. J Leonhardis Afhandling: Ueber die 

Erziehung und Pflanzung der Pappeln. Leipz. 1798. findes 

et Omrids af et Træe Fig, a, ſom temmelig godt foreſtiller 

denne Art. Da han har forvirret Synonymerne og fun 

givet ufuldſtendige Beſtrivelſer, har man onde ved at beg 

fremme, Hvilfe Arter han egentligen har meent. 

Egenſk. og Brug. Denne Asp formeres meget 
fet ved Stiklinger og Stabre; den krayer en nogen« 
lunde tor leerblandet Sand- eller Muldjord. Den mode 
fiaaer de ftrængefte Minde, men lider i haarde Vinire; 

ſaaledes har den i denne Vinter (1798-99) lidt meget 

baade paa Møen og Marienlyſt. Den ſtyder overmande 
Haftig i Vejret, giver de ſtjonneſte Alleetræer, og fon 

allerede i fir 15de Aar anvendes til Gavntømmer, De 
aarige og toaarige Skud anvendeg til Kurvearbejde og 
Tondebaand, de ældre til Ertekjeppe og Bonneſtager. 
Grammerne bruges til Mafterræer, Til levende Hegn 
fortjener den ogfaa at tages i Betragtning. 

Vedet er haardt og ſejt; Drejere og Snedkere bes 
nytte fig Deraf til adſtillige Slags Arbejder. Gong 

Brænde er der ikke at foretrokke de forben beſtrevne Ars 

fer. Luen er ſtadig men dog noget dsd; det giver megen 

Røg, og Gloderne ere tilbøjelige til at ſſukkes. Til Ar⸗ 

neſtedet fEitfer det fig fun i Nodsfald. Vagten af en 

Faon af dette ed i grøn Tilſtand var 455 Centner, tov 
235 Centner. 

Bladsjnene gise en ſtjen glindſende guldgunl Fars 
be, Zen lader fig let udtrakke og blander fig godt med 

fora 
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forſtjellige ſammenſatte Farver. Bladene have Fun 
lidet bittert i Smagen og ædes gjerne af alle Huusdyr. 

Den mangehaande Nytte, fom dette Træe giver, 
anbefaler det til mere almindelig Dyrkning, og ifær den 
udfsærrede Afart, da den voxer endnu haſtigere, er mere 
haardfer mod Kulden og taaler aldeles vore haardeſte 

Vintere. Medicus formoder, at det vilde have en gavn⸗ 
lig Indflydelſe paa Aspernes Ved, hvis de afbarkedes 

sm Vaaren indtil Kronen, og bleve fældede, naar Blas 
dene visnede. 

Gte Art: Balfam Asp (P. balfamifera L,) 

Urim. Bladene ægdannede elfer mæften ovale, fange 
takkede, paa Underfladen hidladne. Bibladene ſtarkt 
klæbrige. 

D Balſom Poppel, Balſom Asp, Takkamahak. 

Voxer vild i den ſydlige Deel af Nordamerika. Dyr⸗ 

kes hos os i Haver og engelfe Anleg, f. Er. ved Hvids 

kilde og Mullerup i Fyen; ved Marienborg paa Møen. 

J Sylland ved Marslev: i Sjelland ved Frederifsvære, 

Frederiksborg, Aunebjerggagard, Søndermarken ved Fredes 

rikeberg 20. 

Blomſtrer i April. 

Udførl, Beſtr. Balſom Aspen naaer en Hojde af 30 

til 40 Jod. Barken er aſkegraa eller hvidladen. Ves 

der bløde og hvidt. Bladojnene aflange, fpidfe, mørke 

brune, ſtarkt flæbrige, beftaae af 3 til 10 lancetdannede 

Skel. Bladene langftilfede, tilſpidſede, ſmalere ved Gruns 

en og nærme fig meeft den ovale Figur, morkgronne paa 

Overfladen, hvidlige paa Underfladen, med fine og buttede 

Saugtakker paa Randene. Raklerne eve 12 til 2 Toms 

mer lange; Skallene fpids tandede, randhaarede. Sts v⸗ 

naalene 8 til 16. 
9 4 Anmarkn. F5 
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Anmarkn. En Tegning heraf i Palles Fl. rosſica 

T. 41. Wangenheims Beitr. jur Forſtwiſſ. T. 28. Fig, 

59. Burgsdcef No, 381. En Afart med ſterre, mere 

cegdannede Blade og tykkere Bladøjne (P. balfam, major 

Burgsdorf) findes i Lyftanlæggene. 

Egenſt. og Brug. Den elffer et lidet fugtigt leer⸗ 
eller fandblandet Jordmon, og formeres ved Stiklinger 

og Rodſtud. Paa et nogenlunde beffjermet Sted taaler 

den vore Vintere. Den vover ikke faa haſtig fom de 
foregagende, og dens ſtorſte Værd er til Aføerling i Lyſt⸗ 

anlæggene, hvor den udbreder en balſamiſt Lugt.  Sres 

nene ere ſtjigre. Vedet tæt og fan bruges af Drejere. 

Bladojnene indeholde iſer om Vaaren en for | 
Mangde Balſom af en ſtark krydret Lugt og Smag, 
fom om Foraaret ev behagelig, men om Hoſten har nogen 

Lighed med Rhabarber. Af 4 Unger af Øjnene fan man 
ved Udpresning erholde 2 Unger Balſam, der anbefales 

ſom Saarmiddel og maa Tee indeholder mere Bor end 

fort Aspen. Ruſſerne deſtillere Kornbrændeviin over 
diſſe Bladøjne og erholde faaledes en Art Aqbabit, ſom 
de bruge mod Skſorbug og mod Udboxninger i Urints—⸗ 
ret efter foregagende veneriſt Syge. 

Bladene have en bitter Smag og lide ikke af In⸗ 
felter. 

7de Urt: Hjertebladet Asp (P. candicans Ait.) 

Artm. Bladene hjertedannede, tilfpidfede, paa Un⸗ 

derfladen hvidladne. Bibladene ſtatkt klabrige. Gte⸗ 
nene trinde. 

S. 

Horer Hjemme i Nordamerika. Dyrkes hos os i ens 

gelſte Anlæg ved Dronninggaard, Marienborg ic. 
Blom⸗ 
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Blomftrer i April. 

Udførl, Beſtr. Den opnaager ingen betydelig Højde, 

men holder fig hos os fnarere fom en for Buſf. Gre— 

nene ere fnudrede, mere udſparrede end den forriges. 

Bladøjnene tyffere og mere buttede. Bladene hier— 

tedannede med en fang fremtrukken Spidſe, ſtarkt rundtak⸗ 

kede. Forreſten ligner den Balſam Aspen, hvoraf man 

tilforn har anſeet denne for en Afart. 

Anmarkn. Kerner far en Tegning heraf + Abbild. 

vekonom. Pflanz. T, 272. Burgsdorf No, 382. 

Egen. og Brug. Den formeres og bruges ſom 
den forrige, J Folge Prof. Viborgs, Wildenows og 
fleres Erfaringer vover den hjertebladede Asp langſom⸗ 

mere, men er mindre omfindtlig end Balſam Aspen. 

Da jeg iffe felo har havt Lejlighed tii at forfølge begge 
diffe Arter i deres Vext, flal jeg anføre hvad en fyns 

dig Mand i Jylland ſtriver desangagende: 

„Balſam Aspen vorer her langt ſnarere end den 
pr Bjertebladede Asp, ſelb i ringere Jord og udſat før 
„alle Vinde. Begge har jeg planter af Stikker, den 
„hurtigſte og letteſte Maade at formere den paa. Jeg 
sr veed intet Tree, ſom groer villigere af Stikker end 
„Balſam Aspen; endog den minde Osift deraf fon 

„groe, naar den ikkun kommer i Jorden. Denne elffer 
„en mere fugtig, den hjerteblabede Asp en mere leeret 

„Grund. Begges Blade lide ved Froſten om Vaaren, 
pr naar den afbexler hurtig med mildt Vejrligt.“ 

Rensdyret vrager Bladene af denne og foregaaen⸗ 
de Art. 

24 3 be 
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Øde Art: Canadiſk Asp (P. monilifera Aiton). 
Artwm. Bladene neſten hjertedannede, glatte, fange 

takkede, forfonede med Kjertler ved Grunden. Saug—⸗ 

takkerne bruſfede, krogdanngede, fiint haarede. Blade 

ſtükene ſtadtrykte og længere end Bladet. Grenene lidet 
kantede mod Spidſen. 

D. Canadiſt Asp. 

Voxer i Canada. Dyrkes hos os i Plantager og 

kyſtanleg, f. Er. ved Chriſtiansſede i Lolland, Korſelize 

paa Falſter, Marienborg og Liſelund paa Møen; Dronnings 

gaard, Frederiksborg ꝛc. i Sjelland. 

Blomſtrer i Maj. / 

Udfør. Beſtr. Den canadiffe Asp naaer en Højde 
af 60 til 80 Fod og derover. Barken paa Stammen 

et glat og graabrun, paa Grenene lyſere, ofte hvidpletter. 
Grenene felv eve næften vandret udbredte, og de aarige 

Skud fantede mod Spidſen. Bladojnene kegledannede, 

ſpidſe, lysbbrune. Bladene paa de unge Skud mere fjer? 

fedannede end paa de ældre, alle forfynede med ſtoͤre bue— 

dannede Tænder, fom have en fiinhaaret bruſtet Rand, der 

paa Spidfen af hver Tand danner en Krog; den yderfte 

lange Spidſe allene Gar ikke diffe Tændev, Raklerne ere 

2:3 Tommer lange, Sfællene glatte med fine og fange 

Tænder. | 

Anmerkn. Denne Art ev P. canadenfis Burgsdorf. 
P. carolinenſis Moench. Burgsdorf ved Viborg No, 378. 

Egenſtk. og Brug. Denne meget fijsnne Aspe⸗ 
art trives ypperligen hos 08, og opnager i fort Tid en 

betydelig Asjde og Tyhkkelſe. Ved Siikker og Stabre 

Fader den fig godt formere. Dens kjereſte Jordmon eg 

en nogenlunde fugtig leer⸗ eller muldblandet ——— 
tå 
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€% et ſaadant Jordmon fan den i en Tid af 20 Yar gibe 
Træer af 60 Fods Højde, og overgaager ſaaledes i haſtig 
Vext neſten alie vore indenlandſte Træarter. 

Vedet, ſom ev blødt, ſaalenge det er grønt, ſtal 
faae en Setydelig Grad af Haardhed ved at ligge, og da 
afgive et hpperligt Bygningétommer. Nojagtige ſam⸗ 

menlignende Forføg over dets Forhold ſom Brænde, 
ſabne pi endnu. 

Udbredelſen af dette haftigvorende Trae, ſom trods 
fer vore Vintere, vore veſtlige Vinde og lover os fam 

megen Nytte, fan iffe anvet end være af Vigtighed. 
Profeſſor Rettzius anſeer den ſom eet af de bedſte Træer 
fil Læ for Stormvinde, naar man vil anlægge nogen 

Slags Plantning paa fri Mark. 

ode Art: Græeſtk Asp (P. græca Aiton). 

Artm. Bladene hjertedannede, glatte, forſynede 
med Kiertler ved Grunden, og paa Randen med ſmaa 
tilrundede Takker, ſom ſtage vidt fra hinanden, Blads 

ſtilkene fladirptre, halv fan lange ſom Bladene. Gre⸗ 
nene trinde. 

2), 

Voxer paa Herne i Archipelagus. Dyrkes fjelden fog 
gs i engelſke Anlæg, 

Blomſtrer i April. 

Anmerkn. Denne Art ev P. athenienfis Burgsdorf. 
Den bliver et Trae af Middelſtorrelſe, og har meeſt Lighed 

med Bæver Aspen. Burgsdorf No, 380, 

Egen. og Brug. Den taaler vort Climat pag 
et beſtjermet Sted, voxer hurtigt og har et ſmukt Ud⸗ 
ſeende, ſom anbefaler den til Lyſtanleg. 

Anden 
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Anden Orden. 

Tohunnede (Digynia), 

"gåde Slægt: Guldglands (Chryſoſplenium). 

Slagtmarke: Bageret 4kloftet, farvct. Kronen 

mangler. Froehuſet 2ſnablet, 1kamret med 
flere Froe. 

aſte Art: Storbladet Guldglands (Chr. alter- 
nifolium L.) 

Urim, Bladene afvexlende. Fl. Dan. Tab. 366. 

D. Gylden Steenbrek Kyll. Milturt Zornemann. 

Voxer hyppigen paa vaade ſtyggefulde Steder, f. Cr. 

i Dyrehaven mellem Klampenborg "og Kirſten Piils Kilde, 

i Baafværd Skov ved Aldershvile, ved Kollekolle 26. 

Blomſtrer i Maj, Juni. 

Udførl, Beſtr. Roden fleeraarig, trovlet, Steng⸗ 

len trekantet, opret, glat, 4—6 Tommer høj, med tvedeelte 

Grene i Spidſen. Bladene næften nyredannede, runds 

takkede, frilfede, blegere paa Underfladen. Blomſterne 

fiere famlede paa Spidſen. Bageret quulfarvet, 4kloftet 

med 8 Stovnaale. J be ældre Blomſter ere Griſterue 

bøjede til Siden. Frøene mange, ſmaa. 

Anmarkn. Linne har fat denne Slægt i den 10de 
Klaſſe paa Grund af, at han hos ber ført udviflede Sfoms 

ſter paa hver Plante har feet 10 Stovnaale. Men uaas 

tet jeg aarligen i flere Aar og paa forſtjellige Steder har 

underføgt et betydeligt Antal Blomſter, lykkedes det mig 

dog aldrig at finde fleer eller færre end & Stavnaale; da 

Leers, Schrank, Reichard og flere have glort ſamme 

Sagte 
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Jagttagelſe, ſtager Slagten udentvivl rigtigt i denne Kleſſe. 

En Tegning heraf findeg i Moriſons Hiftor, ox. 2, ſect. 
12. Tab. $. Fig, 8. Besler Hort, Eyfted, hyemal, Tab? 

6. Fig. 5. 

Egen. og Brug. Bladene have en ſtarp iffe 
ubehagelig Smag og ffulle give en, ret god The. Brugt 
i nogen Mængde ffal Planten foraarfage Bræfning eller 
og afføre let. Nogle have anvendt den fom et Saarmid⸗ 
del og mod Hudſygdomme. Bierne føge dens Blomſter. 

aden Art: Gmaabladet Guldglands (C. oppo- 
ſitifolium L.) 

Artm. Bladene modſatte. Fl. Dan. Tab. 365. 

SV 

Vorer paa vaade Steder i Skyage mellem den fors 

rige, men meger ſielden. Hr. Hoffman har fundet den i 

Fyen ved Nyborg. J det Schleswigſke er den almindelis 

gere, f. Er. i Kloſterholz. 

Blomſtrer i Maj, Juni. 

Anmarkn. Den ſkiller fig fra den fotrige, hvormed 

den har megen Lighed, ved modſatte Blade, ſom nedentil 

ere forenede, og mindre nyredannede. Den ev ft det Hele 

mindre og har, fom den forrige, kun g Stovnaale i hyert 

Blomſt, efter Ehrharts og Schranks Jagttagelſer. En 

Tegning heraf findes i i Moriſons Hiſtor. ox, 3. ſect. 12, 
Fig? Fie 5; 

Egenſt. og Brug. De famme ſom ved den ſore⸗ 
gagende Art ere aͤuforte. 

yde 
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ode Slægt: Heſſel (Corylus). 

Slagtmarke: Med eenboe Blomſter. 
Hanblomſterne ſidde i lange trinde Rakler. Bee⸗ 

geret er et zfliget Skel, hvis mellemſte Flig 
er ſtorſt. Under hvert Skal ſidde gte Stov⸗ 
naale. Kronen mangler. 

Hunblomſterne fremkomme flere ſamlede af et Hje. 
Bageret zlappet, tandet, fjendes førft hos den 

ældre Frugt, fom er en 1kamret Død med et 
Frse. 

fie Ure: Almindelig Heſſel (C. Avellana 5 

Artm. Bladene tilrundet-⸗ hiertedannede, buttet⸗ 
zilſpidſede. Grenene haarede. Fl. Dan, Tab. | 

D. Heſſel, Haſſeltree, Noddetræe. 

Voxer almindeligen i Skove og Krat. Dyrkes ogſaa 
Haver 26. 

Blomſtrer i Marts, April. 

Udfsrl Beſtr. Dette Buſttraæe opnaaer almindeligſt 

en Hojde af 12 til 20 Fod, undertiden bliver der ſtorre 

og ligner et Tree. Barken paa den gamle Stamme 
hvidagtig og ridfet, paa de unge Grene bruun med &vide 

Pletter. Blabojnene ægdannede, glatte. Bladene 

tilrundede med et hjertedannet Indſnit ved Grunden og 

føbe ud t en fort fremtrukken Spidſe, uligeſaugtaäkkede, 

rynkede, paa Underfladen fiinthanrede Blomſterne uds 

fpringe længe før Bladene. Hanblomſternes Rakler frem— 

komme før Vinteren; Hunblomſterne med deres ſmukke 

rode Grifler ſidde i Øjne mellem diſſe. Frugterne ere 
Nodder, ſom ſidde enkelte eller i Klaſer indtil 8-10 og 

| flere, 
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fiere, Seftade af en tyk bruun Skal, ſom omgiver en Gvid 
hindet Kjerne. 

Anmarkn. J Reitters og Abels VAT HON findes en 

Tegning heraf T. 36. 3 Blackwells Herbåll T, 293, 
erner 394. Af de flere Afarter anfsrer jeg blot de vige 

tigſte: 

aſte Afart: Celler alm. Heſſel (C. A. fativa Da Ham.) 

Med meget ſtore og rundladne Vodder. 

Denne Afart er ogſaa bekjendt under Navn af: Span⸗ 

ſte Nodder. Den findes ikke meget almindelig i Haverne. 
Burgsdorf No. 128. 

2den Afart: Lamberts alm. Heſſel (C. A. maxi- 
ma Mill) 

Wied aflange buttede Blade, oprette Srene. Néed⸗ 

derne langagtig-ovale, heelt omgivne af Bageret (Has 

ſen), hvis Rand har kruſede Indſnit. 

Denne er almindeligere i Haver og bekjendt nok undet 

Navn af Lamberté Ned. Burgsdorf No, 139. 

3die Afart: RHødEjernet Lamberts alm Heſſel. 

Med aflange Tiédder, Kjernens inde er morkrod. 

Denne er fjelbnere, Findes paa Frydenlund i Sjelland, 

paa Gravenſteen ꝛ?c. Burgsdorf No, 140, 

Ade Afart: Træartet alm. Heſſel (C. A. arberesceng 
Miinchhaufen), 

Med en lige og tyk træartet Stamme, Bagerets 

Flige tverkloöftede. Burgsdorf No. 141. 

Egenſt. og Brug. De ædlere Sorter af denne 
Buſt forplanter man enten ved Nedderne, ſom legges 

en god halsb Tomme dybt i Jorden, og hvoraf de unge 
Plan⸗ 
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Planter i følgende Efteraar ſettes i Træffolen 1 Fed 
vidt fra hinanden; efler ved Rodſtud og Uflæggere. Ved 
at udfaae de ædle Nodder af de anførte Afarter, erholder 
man fjelden de ſamme, naar Træet, hvoraf Frugten er 

taget, har blomſtret i Nærheden af andre Afarter, eller 
af den vilde Buſt. Podning og Okulering vil fun ſſel⸗ 
den lykkes; derimod forinerer man Heſſel-⸗Afarterne nemt 

ved Afſugning eller Ablafterens men herved maa man 
marke, af den æde Ovift maa lægges ftrages igjennem 
den vilde Stamme, da Heslen ellers, afſuget paa fæde 
vanlig Maade med Oviften indlagt paa den ene Side af 

Stammen, let voxer ud af denne, uden at forbinde fig 
dermed. De trives i ethvert Jordmon, ſom fun ikke er 

alt for tort eller ale for dbaadt, men ien los Muldjørd 
vore de frodigt. J 1o til 20 Yar have de naaet deres 

hejeſte Fuldkommenhed. Daubenton anmarker, at 
have feet en Heſſel, ſom var go Fod høj og hvis Stam⸗ 
me holde 2 Fod i Omkreds. 

Den almindelige Heſſel udgjør en flor Deel af vore 
UnderTove, og er ſom ſaadan en overmaade nyttig Buſtk. 
Den giver de ypperligſte Tøndedaand, andendes til lets 

ninger af Kurve, Stole 20.3 til Medeftænger, Riveſtaf⸗ 

fer og andre Huusredſtaber. De bekjendte Heſſelſtokke 
bruges nu, til Menneſtehedens Wre, mindre end tilforg. 

J de ſydlige Provindſer af Engelland flettet af Heſſel⸗ 
grene de Folde, hoori Faarene indelukkes, og diſſe ere 
faa lette, at Børn kunne flytte dem, hvorhen man vil, 

Den ſaakaldte Spaaſtikke (Wuͤnſchelruthe), hvormed 
man troer at kunne opdage Kilder, Ertsgange 20. tages 
ogſaa heraf. Ved at holde en. Hefelgvift pan en vig 
Maade i Hænderne; og da gaae frem med den ſaaledes, 

af den holdes i nogen Afſtand over Jorden, ſtal den bes 
væge fig i Haanden af fig ſelb, naar man kommer over 

et 
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et Sted, hvor der er Bands eller Ertsaarer. Da dette 
iffe lykles alle (det har i det mindſte ikke vildet lykkes 

mig, uagtet jeg blev anført af en; berømt Vandføaaer), 
fan er det ikke troeligt, at Sagen har nogen naturlig 
Aarſag. Udentvibl er den opfunden af Egennytte og 
vedligeholdt af Overtroe. 

Til levende Gjerder ſynes denne Buſt at være godt 
ſtikket, hvorpaa man fan fee Bevifer i Fyen mellem 
Svendborg og Avidfilde, i Jolland i Koldinghuus Amt 

og i Egnen omkring Hadersled og Apenrade. Omgangés 

maaden med af beplante ef Dige med Heſſel, har Hr. 
Hoegh lart i fin Anbiisning til et vel indrettet Jordbrug 
S. 25 0. f.og Prof. Viborg i Burgsdorfs Anviisning 
1D. p. 150. it 

Heſſelens Rod er haard; dens Sarve brun og fios 
let fiammmet. Den foder ig godt høvle, og bruges til 
Daafer, indlagt Arbejde 26. eter er hvidt, blødt og 
meget fejt. Kullene lette og 4npriſes til Ridſekul. Spaa⸗— 

nerne bruges af Viinkyperne til af flare Vinen medz 
nogle bruge ogfaa åt Gænge. et Knivpe af Grenene i Vis 
hen i ſamme Henſigt. Barfen giver en morkbrun Far⸗ 
veſuppe, font har en ſyrlig fammenfaerpøende Smag. 
Med koauſtiſt Luud i Forhold af een -Deel til 3 Dele af 

Farvbeſuppen, ÅE man en mørt brunrød Blanding, ſom 
gov uldent Tøj en lys guulbrun Farve. Med Allun⸗ 

luud i ſamme Forhold blev Tojet blegguult. Sieffert 
opregner en ſtor Deel Forføg, ſom fan har anſtillet med 
denne Bark; men Da Dambourney, ſom ſenere har 

igjentaget diſſe Fo anſtillet nye, ikke troer at kunne 
anbefale dem — Brug, ſaa opregner jeg ikke 
flere. — Barke ttes i Norge til Foder for Faar. 
Bladene ades af Heſte, Geder og Fear. 

Raklerne ere meget bittre og ſammenſnerpende; 
fan nogle Steder gibes de Huusdyrene mod Buglob. 

aden Ded, RE De 



es ogſaa mod Krop hos Heſten; men her ſhneé 
de allene at kunne virke ſom maveſthrkende Middel. De 
give Ved Udpresning en Deel Olie. Af en Skjeppe Rak— 

ler faaeé 15 til 2 Potter Olie. Men i denne Henſeende 
er Kjernen fortrinligere. Efterat Rødderne ere afſtal⸗ 
lede og tørrede, ſtodes de en Morter med en Traſtader, 
man gyder noget kogende Vand van og fader det ſtaae 
en Time. Nu fledeg Maſſen ſtarkt og udpreſſes. Af 3 
Mund Nedder faaes 2 Pund Olie eller noget mindre, 

Denne Olie betjene Malerne fig af med megen Foͤrdeel; 
den ev ifær nodvendig til forſtjellige af de Farver,” ſom 
bruges (if af illuminere Tegninger af Planter. Efter 
Strahlenbergs Beretning tilberede de rusſiſte Fruens 
timmer af Nodderne en Haarſminke; de træffe dem van 
en Traad og brende dem under en Tintallerken, faa at 

Soden famler fig derpaa; denne ſtrabes af og opbevares 
til Brug. 

——— er en vbeifmahende og næerende Føde, 
men vanſtelig af fordøje; noget af den brune Hinde Gæns 
ger ofte faft i Halfen ved Luftrøret, og foraarfager Hoſte 

ved fin Pirring. Af alle Ufarterne Jar Lambertshodden 

den fineſte Smag. 

Tredie Orden. 
Trehunnede (Trig — 

rode Glægt: Skedeknee olygonuw) 

Slagtmæerke: Kronen 5declt, livende, lignet 
hos nogle Arter et Bo ægeret mang⸗ 
ler. Støvnaalene 5 til 8. Griflerne 1 til g. 
Froet 1, kantet eller fladirykt, i: 

) Med 
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id 
E) Med 5 Stovnaale. 

afte Art: Landvands Sfedefnæe (P, amphi⸗ 
bium L.) 

Artm. Blomſterne zhannede, halv tohunnede, ſidde 
i et tykt ægdannet Ax. Fl, Dan. Tab, 282. 

D. Pileurt. Bredbladet Pileurt Hornemann. 

Voxer hyppigen i Damme og Grovpter, hvor der 

ſtaaer Vand; fjeldnere paa tørt Land. 

Blomſtrer i Juni, Juli. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, krybende, rodlig⸗ 
graa, gaaer dybt i Jorden. Stenglen 13 til 2 Fed 

"høj, uden Grene, trind, pibet, rodlig. Bladene lancets 

dannede med et hjertedannet Indſnit ved Grunden, ſtilke⸗ 

de, randhaarede, ofte plettede. Bibladene gjøre en tæts 

fluttende Skede omkring Stenglen, ere ftivhaarede uden 

Haar paa Randen.  BSlomfterne fidde i Spidfen af 

Stenglen i 1-2, i Begyndelſen pyramidalffe, ſiden ægdans 

"nede, ſmukt røde Ax. Stovnaalene ofteſt 5, fjeldneve 

6. Griflet deelt til Midten. Froet fladtrykt paa begge 

Sider, møre kaſtaniefarvet. 

Anmarkn. Denne Art forandrer fit Udfeende efter 

Voxeſtedet. Naar den vorer i Vand, ere Bladene glatte, 

bredere, buttede, mere langftilfede og ſoomme pan Vandet. 

Paa ført Land ere Bladene haarede eller vue, fmalere, mere 

kortſtilkede og mørtere af Farve.  Støvnaalene ere her of" 

teft længere end Kronen. Denne ſidſte blomſtrer ſſelden, 

naar Stedet ikke undertiden ſtager under Vand eller ovevs 
ſtylles. Hos dem, fom vore i Vand, har jeg nogle Gange 
fundet Kronen at være 3deelt. Curtis har en Tegning af 

Planten i Fl, Lond. Tab. 223, 

Re 2 Egeuſt. 
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Egenſk. og Brug. Roden, ſom ſamles om Fis 
aaret, er flarp, noget flimet og indeholder en Deel 

Gummi og harpixagtigt VBæfen. Dette uddraget og af- 
Dampet til Extrakt er brugt med Nytte mod Gonorrhæer, 
def hvide Flod 20., 4 til 5 Gran givet i Pitler et Par 

Gange dagligen. Paa flere Steder i Frankrige flat man 
bruge denne Rod iftedet for Sarſaparillen. 

Planten ſelb er et befoærligt Ukrud, ſom varffelis 
gen udryddes, Hoor den endang har grebet om fg. Det 

er en Lykke, at den ſjelden blomſtrer paa ført Land og 
altſaa kun fjelden. forplantes ved Froe. Paa mange 
Steder kunde den vel anbringes sl Prydelſe i Band, og 
man behøver da fun at lægge nogfe Rødder paa Yreds 

den for af formere den. 

Koen vrager dens de obrige Huusdyr æde den; 
dog ikke med Begjerlighed. 

++) Med 6 Stovnaale. 
2den Art: Blegbladet Skedeknae (P. lapathifo- 

lium L.) 

Artm. Blomſterne 6hannede, 2zhunnede. Bibla⸗ 
bene uden Haar. Bladene æg; lancetdannede. Kron— 
ſtilkene forthuarede, Haarene ende fig med Kjeertler. 

Froet fladtrykt, med en Indhuling paa begge Ftlader. 
"Fl. Dan. Tab. 

DD. 

Voxer pan fede Steder, ved Mogdynger ice, f. Cr. 
imellem Kjøbenhavns Caftel og Kalkbrenderiet mod Straͤn⸗ 

Den: 

Blomſtrer i Sult, MOR Barer modent Frøe i 

September. 

Udfoͤrl. 
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Udfoͤrl. Beſtr. Roden aarig, trevlet. Stenglen 
2-3 Fod høj, trind, glat, huul, meget tyk ved Leddene, 

ørene, Grenene udftaaende, undertiden nedliggende. 

Bladene æg: lancetdannede, 2 Tommer brede, 5 Tommer 

lange, glatte, bleggrønne, med mangfoldige ſmaa Punkter 

pan Underflaben og forte Haar paa Randen og Ribberne. 

Bladſtilken underneden haaret og ſtarp at føle paa. 

Bibladene ere hos den hele Slægt hindede Skeder, ſom 

fra Bladets Grund løbe op og omgive en Del af Stenge 

len; de ere ſterkt oarede ved Grunden, og hos denne Arr, 
uden Haar, Blomſterne fidde tæt paa hinanden i etl 

tykt ægdannet Ar, ſom bliver nebhengende, naar Frøene 

modnes. Den fælles Kronſtilk er beflæde med meget forte 

Haar, fom bære Kjertler paa Enden. Kronen er 5deelt 

gronligguul eller rødlig, ligner et Beger; Fligene ægdans 

nede, buttebe, omgive Froet. Stovnaalene 6, hvide. 

Griflerne 2, med runde Ar. Froet hjertedannet, flade 
trykt, med et Indtryk i Midten pan begge Sider, ſtark 

morkbrunt af Farve, 

Anmarkn. Curtis har givet en fortrinlig god Teg⸗ 

ning af denne Plante i Fl. Lond, Tab, 66 under Navn 

af Pol, penfylvanicum, En Afart heraf med rødplettede 

Stengler er tegnet ſammeſteds Tab, 67. Den vorer 

udenfor Kjøbenhavns Caftel ved Stranden. Curtis ans 

mærfer, at naar den voxer i fugtige Jordmon, bliver den 

mindre og flanfere, og kan faaledes let tages for P. perſi- 
esria, naar den ikke nøje underføges. Saaledes er den bles 

vet i vor botaniſte Have efter Froe, ſamlet i Holſteen. 
Dog beholder den aldeles alt det karacteriſtiſte, og fun de 

ſmalere Glade og de fyndere Ax kunne ved førfte Hjekaſt 

bedrage. Withering har optaget denne Art under Navn 

af P, pallidum, 

åt Egenſt. 



630 Ottehannede. 

Can, og Brug. Den udmærker fig ikke ved 
Smag eller Lugt. Deng Nytte er t det Hele ubekjendt, 
03 den er for fjelden heromkeing til at jeg har kunnet an⸗ 
ſtille Sorføg dermed. æn 

3die Art: Graablader Sfedefnæe (P, inca- 
num Schmidt). 

Artm. Blomſterne 6hannede, 2hunnede. rene 
aflange. Bladene aflange-lancetdannede, dunede paa 
Underfladen. Fl. Dan. Tab. 

SD): 

Voxer pan fede og fugtige Steder. Hr. Obdrup 

har fundet den ved Brønshøj; jeg har feet den ved St. 

Ibs Kirkegaard i Roeskilde 0. f. St. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Anmarkn⸗ Denne Plante ev P, Perficaria y, Bin, 

P. tomentoſam Schranck. P, fcabrum Moench. Schmidt 

anfører i Fl, bohemica og Wildenow i Sp. plantar. ſom 

Synonym hertil gallers No, 1556, af Hift, helv. hvilket 

Synonym dog ikke paffer, da Haller udtrykkeligen figer, at 

hans Plante har randhaarede Biblade. Jeg har baade æls 

dve og yngre, ftørve og mindre Exemplarer for mig, men 

hos ingen af dem findes diſſe Haar. Moench, fom har 

ſamme Synonym, beſtriver Planten: vaginis integris. % det 

Synonym, fom Linne ſelv har anført af Zallers H, Helv, 

førfte Udgave, tales heller intet om haarede Biblade. Dette 

er kanſkee mere vigtigt end det ſtrax ſynes; thi uden at 
lægge Mærfe hertil unde denne Plante ikke være P. Perf, 
ry. Rin. Egentligen ev vor Plante intet andet end en Af⸗ 

art af blegbladet Sfedefnæ (P, lapathifoliam) med 
hvilken den kommer overeens baade i Henſeende til Struk⸗ 

turen 
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turen af Slade og Biblade, og Formen ab Blomſterax og 

Froet. Jeg bør lægge til, aft den, ved at dyrkes i vor bota— 

niſke Have, har tabt det Laadne paa Bladene. Den bor 

hverken være en egen Art, eller henføres ſom Afart til 

P. Perficaria, At jeg alligevel lader den fraae her fom en 

egen Art, ſteer blot for at lede Opmarkſomheden mere Gers 

Paa, og at fee min Jagttagelſe ſaaledes bekraftet eller for⸗ 

kaſtet ved yderligere Underſsgelſe af andre. 

Egen. og Brug. Heri kommer den udentvibl 
obereens med den forrige. 

ade Art: Pilebladet Skedeknæee (P. Perficaria L) 

| Urim. Blomſterne 6hannede. Griſlet deelt til 
Midten. Kronſtilkene uden Haar. Bladene lancetdan⸗ 
nede. Bibladene ſterkt randhaarede. Axene agdannet— 
aflange, oprette. Fl. Dan. Tab, 702. 

D. Plettet Pileurt, Pileurt uden Pletter, Loppeurt. 

Kyll. 

Voxer almindeligen paa vaade Agre, ved Veſe, ved 

Aaer og Bakke sc. 

Blomſtrer i Sult, Auguſt, September. Barer mos 

dent Froe i September, October. 

Udforl Beſtr. Roden aarig, uden Grene, men med 
faa. Trevler. Stenglen opret, x til 3 Fod hoh, trind, 

glat, grenet, Grenene udftanende, Bladene fancet> 

dannede, meget kortſtilkede, med forte (tive Haar paa Vans 
den og Ribben, forreſten glatte ;. deres Farve ev morkgron, 

og have ofte endnu morkere Pletter, ſom tildeels ligne en 

Heſteſtkoee. Blomſterne danne Ax, fom eve tættere, tyk⸗ 

kere og ſtivere end hos bidende Skedekne, men tyndere end 

hos ben blegbladede. Kronen sdeele, ofteſt rødfarvet. 
Rv 4 Støvs 
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Stsvnaalene 6, rsdlige. Griflet deelt til Midten i 
2, ſjeldnere i 3 Dele; i forſte Tilfælde har Frugtknuden 

kun 2 Flader, og er ophøjet paa den ene, i det ander Til» 

fælde ev Frugtknuden trekantet. Froet har herefter enten 

3 indhulede Flader og 3 ſtarpe Kanter, eller og det er 

egdannet⸗ tilfpidfet og ophøjet paa den ene Flade. 
Anmerkn. Curtis har fegnet Planten i FL. Lond, 

Tab, 30. Den Afart med plettebe Slade Gar oftef røde. 

Blomſterax; den med lyſere uplettede Blade har gron⸗ 

gule Ar; 

Egen og Brug. Denne Plante har noget Syr⸗ 
ligt i Smagen forenet med en ubetydelig Skatphed. 
Bladene have været anvendte imod Saar, og Saften af 

Dem andendes endnu til dette Brug i Hamernm Herred 

i Ihlland; de ere opfagne blande de ſaakaldte hlodrenſen— 

De Urter, ligeſom man ogfaa bar brugt Afkoget indvortes 
mod Forſtoppelſe i Indvoldene. 

De knuſede Blade give Garn, tilforn beitſet £ Afz 
lun, en lysguul Farve, naar Bladene koges lagviis med 

Garnet, og dette fiden udſtylles rindende Band. Dame 
bourney erholdt af Bladene en Oliofarve. 

Heſte, Faar og Gader æde Planten, ſom vrages af 
Koer og Sviin. Rensdhyret aad den ikke. 

ste Art: Bidende Skedekne (P. Hydropiper L.) 

Urim. Blomſterne 6hannede. Griflet deelt tif 

Midten. Bladene lancetdannede, bolgede. Bibladene 
med faa Hear paa Randen. Blomſterne i traaddanne— 

de⸗ nikkende Ax. Fl. Dan, Tab, 

D. Vandpeber med rode Blomſter, Vandpeber med 

hvide Blomſter, Gitter Pileurt. Kyll. J Jylland; Rode 
knaæe. Voret 
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Voxer almindelig ran fugtige Steder, iſer hvor Van⸗ 

bet fraaer over om Vinteren, 

Blomſtrer i Auguſt og September. 

Udforl. Beſtr. Roden aarig, trevlet. Stenglen 

en Fod høj og derover, opret, dog ſtundum lider krybende 

ved Grunden, røtlig naar Froet modnes, Bladene lans 

cetdannede, bølgede, glatte,  Bihladene forſynede med 

6:7 tydelige Nerver, ſom løbe fængere ud end Bibladet 

felv, og danne ligefanmange Haar paa Randen deraf. 

Blomſterne ſidde i tynde Ar, ſom blive nikkende hens 

imod Modenheden. Kronerne ofteſt 4deelte, udvendig 

gronladne, tæt Geftrøede med mange ſmaa Kjertler, indvens 

big hvide, Støvnaalene 6, hvide, Griflet deelt i 

fvende Dele indtil Midten, Årene hvide, runde, Froet 

egdannet-tilſpidſet, trefladet, kaſtaniebruunt. 

Anmarkn. Diſſe trende Arter: Blegbladet Ske— 

dekne, Pilebladet Skedekne og Bidende Ske— 

dekne, tilligemed deres Afarter, have faa megen Lighed 

med hinanden, at det ofre ſynes vanſteligt at beſtemme 

Srændferne for enhver Art iſer. Jeg vil forføge at frems 

fætre de Dele, ſom meet bidrage til at gjøre enhver af 

bem kjendelig. 

Blegbladet Skedeknas: har brede æg ;fancetdan: 

nede Blade, fulde af Punkter underneden. Bibladene ere 

uden Haar. Blomſteraxet ev tykt og bliver ved dets Vægt 

nedhengende. Stilkene, ſom Blomſterne ſtage pan, ere 

fær beflædte med kjertelberende Haar. Grriflet er deelt é 

fyende Dele lige til Grunden. Froet er fladtrykt og neds 

trykt i Midten paa begge Flader. 

Pilebladet Skedeknaez har lancetdannede Bla⸗ 

bg uden Punkter pan Underfladen, Bibladene ere ſtarkt 

Ar 3 rand⸗ 
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randhaarede. Blomſteraxet er næften egdannet, opret og 

tyndere end ben forriges. Blomſterſtilkene ere uden Haar 

og Kjertler. Griflet ev fun deelt til Midten i 2 eller 3 
Dele. Frøet er Herefter enten ægdannet og ophøjet paa $ 

den ene Side, eller trefladet, Planten ev i det Hele mins 

bre end den ovennevnte. 

Bidende Skedekne: fan ſtjelnes allene ved be 

mange ſmaa Kjertler, ſom findes pan dens Krone, og — 

lange, flanfe, tynde, nedhængende Ar, 

Saaledes er det klart, at pilebladet Skedekne, 

ſom har meeft Lighed med den blegbladede, dog ganſke 

(et kan ſtjelnes derfra. Curtis har en ſtjon Tegning af Di: 

dende Skedeknce i Fl, Lond, Tab, 62, 

Egenſtk. og Brug. Den hele Plante har én ffarp 
bidende Smag; fun Frøet allene er ſmagloſt. Men af 
alle dens Dele udmarker Kronen fig ifær 1 SEarphjed, 
faa af den næfen brænder paa Tungen, Dette hidrører 

udentbibl fra den Olie, ſom indeholdes i de ſmaa Kiere- 
ler, hvormed Kronen faa hyppigen er beftrøce. Skarp— 

heden formindſtes ved Tørring, dg dens udpreſſede Saft 

er mildere. Man har anbefalet den mod Vandſot, og 
Allioni rofer den ſaavel herimod, ſom mod Skjerbug. 
De friffe Blade gjøre Huden rod og træffe Blarer; i 
Norge koges de og lægges da uden pan Kinden for at 

fiile Tandpine.  Pulverer af de torrede Blade fade 
TDyrlægerne brugt udvortes mod ondartede Saar, mod 
Stollenſpamp hos Heſten ꝛc. 

Den Bidende Skedeknæe er meget farnerig i Folge 
År. Directeur Viborgs Forføg.  Raar fun og Viin⸗ 
ſteen, i det Forhold, ſom ev angivet i førte Deel Side 

398, koges med Ursen i fin Blomſterſtand i 2 Timer, 
pg Tøjet ſiden farves Geri i fo Timer, fager det en frærÉ 

olid⸗ n 



Ottehannede. 635 

olivauul Farve, Behandles det ſiden med Jernvitriol, 
ſom paa ovenngonte Sted er foreſtrevet, faaer det en 
mørt og fmu oliv Farve. 

Huusdyrene vrage almindelig Planten, dog har jeg 
feet ſultne Kreature æde den om Efteraaret i Mangel af 
andet, Rensdyret vilde iffe æde den. 

Gte Art: Krybende Skedekne (P. minus Hudſon) 

Artm. Blomſterne 6hannede. Griflet deelt, ikke 
fulde til Midten, Bladene ligebrede-lancetdannede. 

Bibladene randhanrede. Stenglen krybende ved Gruns 
den. Fl, Dan. Tab. 

D. 

Voxer ikke almindelig paa vande Steder, f. Cr. neden 

for Valdbye, i Mofegrund mellem Blouſtesd og Fredes 

riksborg, og paa Norrefalled ved Kjebenhavn. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt, September, 

Udfoͤrl. Beſte. Roden aarig, trevlet. Steng⸗ 

lerne krybende ved Grunden, ſiden næften oprette, E til 1 

Fod høje, rødlige, fun lidet tyÉfere ved Leddene. Blades 

ne ligebrede-lancetdannede, glatte, blegere van Underfladen. 

Bibladene randhaarede. Blomſterne danne tynde 

rodlige Ax. Kronen »deelt, rodligfarvet. Stavnmaa⸗ 

[ene 6, hvide. Griflet deelt i tvende Dele, ſom ikke gaae 

til Midten, men blot i det gverfte af Spidfen,  Frøet 

egdannet-tilſpidſet, ophsjet paa begge Sider med en liden 

Kant, faa at det neſten har 4 Flader, af Farve morkbrunt. 

Anmarkn. Denne Art ev P, perficaria G. Lin. Ved 

at dyrke den vil man tydeligen fee, at den ikke er en Afart 

af P. Perfic., men at den, faa godt fom nogen anden, Gør være 

en virfelig Art, da den hav udmærkede Charakterer. Den 

(4% 
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er P. anguftifolium Roth. P. intermedium Ehrh. P. 

mite Schrank. P. minus Curtis, ſom har tegnet den yp⸗ 
perligen i Fl. Lond Tab, 65; Pol, ſtrictum Allioni, ſom 

har givet en mindre god Tegning heraf i Fl. Pedemontana 
Tab, 68. Fig 2, iffe 67-11, ſom urigtigen citeres af Wil⸗ 

denow og Allioni ſelv. Lobel har ogfaa en meget god 

Figur heraf i leones 216, under Navn af Perficaria pulſil- 

la repens, Samme Figur i Gerards Herball pag. 446 

Udgaven af 1636. 

Egen. og Brug. Dens Smag er mild. Dens 
Nytte endnu ubekjendt. 

ker) Med 8 Stsvnaale. 

7de Art: Tvepreden Skedekne (P. Bistorta L.) 

Arem. Blomſterne gtehannede, Zhunnede. Steng⸗ 

len enkelt uden Grene. Bladene gagdanncde, nedleben⸗— 
de. Fl Dan. Tab. 421. 

D. Slangeurt. 

Voxer fjelden paa fede leerrige Steder.· Rylling har 

fundet den i Lolland, ved Roeskilde og Vedbef. Oeder i 

Holſteen paa Holmene i Elben lige over for Altona, og 

ped Preetz. 

Blomſtrer fra Juni til September. 

Udførl. Beſtr. Noden fleeraarig, af en Fingers 

Tykkelſe, meer eller mindre drejet, udvendig merkbrun, 

indvendig kjodfarvet. Stenglen 1 til 3 Fod høj, op— 

ret, aldeleg uden Grene, trind, glat. Ho&bladene fang: 

ftilfede, Bladet felv (ser ned paa Stilken; de ere enten 

.gegdannede eller have Indſnit ved Geunden, hvorved de til» 

lige blive hjertedannede; glatte paa Overfladen, blege og dus 

nede nedenunder. Stengelbladene hſerte-lancetdanne— 

de, 
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de, ſtilklsſe, fidde imellem. Stenglens Led. Blomſterne 
danne et eflangt-egdannet Ax; de ſidde beſtandig 2 ſam— 

lede, omgivne nedentil af hindede Blemſterblade, hvoraf det 
ene har er Stak. Kronen deelt, kſodfarvet eller hvide 

Stovnaalene 8, længere ehd Kronen. Griflerne 3, 

ikke fuldt ſaa lange ſom Stovnaalene. Arene runde, hvi— 

des: Frset med 3 indhulede Flader og 3 ſtarpe Kanter; 

graabrunt, glindſende. 

Anmarkn. Curtis far tegnet Planten i Fl, Lond; 
Tab. 9. Ligeſaa Blackwel i Herball Tab, 254. Sappe 
i Botanica — T. 125, 

Egenſk. og Brug. Roden af denne Plante er 
bitter og fammenfnerpende. Baade ældre og nyere Le⸗— 
ger andefale dem fom et godt oplidende og fiyrfende Mid— 
del. J Korm af Pulver gives den fra en Scerupel til 
et Quintin, i Afkog fra 2 til 6 Qointin. J Wexelfebre, 
mod Buglob o. ſ. vs ér den bragt med Nytte. Mod 
Blodſtald hos Huusdyrene er Afköget et godt Middel, 

men Gaven maa idet mindſte være 68 Gange ſtorte 

end Gvenngvnr. Naar den males til Meel og dette 
gjennembaſtes med Vand, taber der fin Bitterhed og 
fader fig anvende til Bred. Den hele Plante i Blom— 
ſterſtanden ev forſegt t Garverierne med godt Udfald— 

Efter Dambourntys Forſsg giver Roden en Farve—⸗ 
ſuppe, hvori Uld, ſom er forberedet med Vismuth, faner 
en virkelig Caſtorfarde. 

Paa adſkillige Steder ſpiſes Bladene ſom Spinat. 
Alle Huusdyr, undtagen Heſten, æde Planten. Rens⸗ 

dyret aad den gjerne: Bierne føge dens Biomſter. 

gzde 
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gde Art: Udſtrakt Skedeknae (P, aviculare L.) 

Artm. Blomſterne gztehannede, 3hunnede, ſidde i 
Bladaxlerne. Bladene ligebrede-lancetdannede eller æg» 
dannede. Stenglen udſtrakt. Fl. Dan. Tab. 803. 

D. Veygræes, Hundrede Knuder, Honſegræes Kyll. 

Senegræes, Soegres, St. Innocence Urt. 

Voxer overmaade hyppigt ved Veje, paa Diger, paa 

Gader og gruſede Steder, i al Slags Jordmon. 

Blowſtrer fra Maj til Oatober. 

Udfsrl. Beſtr. Roden aarig, træt. Stengle'r⸗ 

fe mange fra. hver Rod, udſtrakte, ſjeldnere lidet oprette, 

122 Fod lange; hvert Led omgivet af et hindet, gjennems 

ſigtigt Biblad, hvorfra en Green eller et Blad og Bloms 

ſter udſpringe, ſom "ta tillige nedentil omgives af de bindes 

de Biblade. Bladene ægdannede eller ligebrede-lancet⸗ 

dannede, meer eller! mindre buttede, afverlende, glatte. Tilø 

lige med dem udſpringe Blomſterne en til fire i hver Blad⸗ 

axel. Kronerne kortſtilkede, Sdeelte, den midterſte og 

nederſte Deel grøn, den vverſte og yderſte Deel hvid eller 

rødlig eſler vurpurfarvet. Stsvnaalene ofteſt 8; man 

træffer dog ogſaa undertiden7. Stsoknoppene gule. 
Griflerne 3. Arene runde, Froet trefladet, uns 

dertiden ere de tvende Flader bredere, og en ſmalere, undere 

tiden er en bredere og tvende ſmalere; Farven morkbrun. 

Anmarkn. Denne Plante forandrer ſit Udſeende og 

ifær fine Blade overmaade meget efter Stedet, den voxer 

paa. Af de 2ifarter, man har .iagttaget, fremſatter jeg 

dem, ſom ere forekomne mig, og ſom letteſt kunne ſtjelnes. 

Ek) | afte 
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afte Afart: FRR udſtrakt Skedekne (F. 2, 
latifolium Retz,) 

Dens Blade ere ægdannede, = z= Zomme brede, £ til en 

heel Tomme lange, Den ligger aldeles udſtrakt, og bliver 
undertiden henved 2 Alen lang. Herhid hører Figuren & 

- Fl, Lond. Tab; 57. og i Fl Dan, Tab, 803,7 Fuchſius 

614 og Blackwell 315. Den forefommer i feed Jord i 

Haver. | 

2den Afart: Kortbladet udſt. Stedet næ (B.a. brevi« 
folium Rerz ) 

Er i det Hele mindre; Leddene fidde hinanden meget 

neermere· Bladene ere aflang ;ægdannede, ſmalere og kor⸗ 
tere end den forriges. Sen har ofte fun 7 Støvnaale, 

Denne har jeg fundet hyppigt ved Veje,  Tabernæmone 

ton har en flet Figur heraf i Kraͤuterbuch p. 506. under 

Navn af Polyg, II, 

Z3die Afart: Smalbladet ude. Skedeknæ P.-3, erec- 
tum Rock.) 

Denne Afart er yder udmærket fra Hovedarten. 

Zen er mere opret, Grenene meget tyndere, traaddannede 3 

Leddene — vidt fra hinanden; Bladene ere næften kige— 

brede, kun 3 Linie brede over Midten, og 2 Tomme fange, 

meget —— tilſpidſede og ſterkt aarede paa Underfladen med 

tilbagebøjede Kanter; nedentil findes undertiden et og andet 

ægdannet Blad, fom er haaret. Bibladene ere meger lange 

og ftærfe revne i Spidſen. Blomſterne purpurfarvede. 

Det meget forſtjellige i Udſeendet lader ſig forreſten ikke 

fan let beſtrive, ſom det er let at fee. Jeg har fundet den 

paa Jorddiger omkring Bagfværd, den findes ogſaa blande 

Hor · Den er P, a, aphyllum Retz., men jeg har hellere 

anført Bofbs Benavnelſe, da han har beſtrevet den udføre 

ligere 
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ligere iBeitraͤge zur Botanik 2 Th. P. 131. Dens Blade 

og Biblade ligne meget den, ſom Jacqpin far tegnet 
" Obfervst, bot, 2: Tab. 58 under Navn af Pol. romanum, 

fun ere Bladene i denne Tegning bredere end hos vor 

Plante. 

Nogle mindre betydelige Afarter ſynes at gjøre Overs 
gangen fra den ene til den anden, 

Egen. og Brug. Denne Art har en mild fam» 
menſnerpende Smag. Dens udpreſſede Saft er brugt 
udvendig fort et Saarmiddel, indvendig mod Bugiob; 
Den fan. t det højefte fun anſees ſom et Huusraad i 

Mangel af bedres 

Den er et ſſemt Ukrud i Agre, ſom Svinene, dér 
gjerne æde den, bedſt udrydde i fandige Eyge: Man 
hofder for, at den er Faarene ffadelig, da den ſtal fore 
aarſage dem Forſtoppelſe øg Leverſyge. Froet er en behas 
gelig Fode for Fuglene, og da det findes i faa ſtor Mængs 
de, kunde det vel og i Nodsfald bruges af Menneſter. 

Thunberg anmerker, at denne og ét Par andre 

Arter, ſom have megen Lighed med den, dyrkes i Javan, 
hoor man farver Silke og Bomuld blaat hermed, Lou⸗ 

reiro anfeer Planten, ſom dyrkes der, for en ny Art 
(P. tinctorium) eg Dambourneyh har ikke af vor Plan⸗ 

fe fundet uddrage nogen blad Farve. 

145) Med meer eller mindre hjertedannede Blade, 

9de Art: Boghvede SÉedetnæ (P. Fagopyrum 2,) 

Artm. Bladene hjertedannet piildannede. Steng⸗ 

lerne oprette, uden Torne. Froset mere langt end bredt, 
tilſpidſet. 

D: Boghvede; i Fyen Tarrer; i bet Schleswigſke: 
Tadder; hos Molboen: Hvede. 

Horet 
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Hører hjemme i Aſien, er derfra bragt til Italien, 
hvorfra den er udbrede til det svrige Europa. Den dyrs 

kes hos os ifær i Fyen. 

Blomſtrer fra Juni til Auguſt. 

Udfsrſl. Beſer. Roden aarig, trevlet. Stenglen 
192 Fod høj, rodladende. Bladene afvexlende, glatte, 

morkgronne, de nederſte langſtilkede, de gverfe næftin files 

løfe, ſterkt aarede og ujevne paa Underfladen. Blomſter— 

ne udfpringe fra Bladaxlerne og i Toppen. Kronerne 

5deelte, kjodfarvede eller hvide, grønne ved Grunden, 

Stovnaalene 8. Frøene trefladede, omtrent dobbelt 

faa lange fom brede; de 3 Kanter lobe oventil fammen i 

en Spidfe, hvorpaa de trinde Grifler ſidde. J Begyndel⸗ 

ſen ere Froene hvide med røde Kanter, ſiden brune. 

Anmarkn. En Tegning heraf i Rnorr Del, 2, t. 

4 

Egenſk. og Brug. Boghoeden elffer et let og 
ſandigt Jordmon, men er dog ingenlunde indffræntet 
allene fil faadanne Egne. JHolſteen feer man den dyr— 

ket ſelb paa leerholdige Muldjorder og paa Steder, hvor 
Landet er for: fugtigt til as kunne dyrke det tilgaoné tit , 
Sommerhvede. Den trives godt paa Hedejord, hoor 
man Sar afbrænde Lyngen og gjedet med det tilbage⸗ 
blevne Kul, Den ſaages hos og i Slutningen af Maj 

eller Begyndelfen af Juni; men det er bedre at ſaae den 
lidet fildigere end for tidlig, da den fider meget ved Mats 
tekuld. J Engelland faaeé den ſidſt i Juni, efterat Lan⸗ 

det er 2 til 3 Gange pløjet, Paa nogle Steder harves 
den efterat den er opgaaget, hoilket i tørre Aaringer ſtal 
ffee med Nytte, Hr. Hoegh udfaaer en Tønde Boghve⸗ 
de paa 20000 D Alen, eller omtrent halbanden Tønde 
Land. 

2den Des, S 8 Den 
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Den voxer hurtig, blomſtrer lange, giver 16 til 
20 Kold, men modnes ſſelden til een Tid, hvilet er et 
Tab, hvor man byrfer den tfær fil Fode for Menneſter. 

Ofte afmejeg den derfore medens Ageren endnu er hoid, 
da Kronerne i Toppen falde ſidſt of, ligeſom Zrøcne 
blide fragt modne der, Men da Skenglerne ſaaledes ere 
meget faftfulde naar de afmejes, man den ligge længere 
paa Skaar og vendes oftere end andre Kornarter, hvorved 

mange Froe tabes. For at forebygge dette, fjøre mange 
Landmænd den ind ſtrax, aftærffe den og udlægge ſiden 

Stengler og Blade for af torres. En anden Maade, 
ſom man har brugt paa nogle Steder i Sverige, er af 

lade den ruffe med Roden af Folk, forſynede med op— 
bundne Forflæder, hvori Frset ſtrax afplukkes og Plau⸗ 

ten kaſtes bag ved for fiden at tørres. J Holſteen bin⸗ 

deg den i ſnaa Hobe, ſom fættes pan Toppen, at den 

faftfuldere Rodende des haſtigere fan vorde tør. ) 
J Sandegne og hvor man mangler den fornedne 

Gjodning er Boghveden et ypperligt Middel til at forbe⸗ 

dre Jorden. Erfaringer fra alle Lande bevidne, at den 
ved at nedvlgjes paa den Tid, da den begynder af blom⸗ 

fire, gjør Jorden frugtbar og ſtikket til Korndyrkning. 
Overalt bvoor den tegner fif af ville mislykkes, vil man 

altid med Fordeel fonde nedpleje den, da den følgende 
Sad fuldkommen vil erftatte hvad man taber paa denne. 
J Grevffabet Suffolk faaer man den i Forening med 
Klever og fodrer den op; man far iagttaget, ar Kleve: 
ren vorer frodigt derefter, og at Jorden herved holdes 
reen, indtil Kleveren finder i Stengel. 

J Engelland anvender man Boghveden mere til Fo— 
ber for Creaturene, end til Føde for Menneſter. Hes 
og dyrke vi den derimod meeſt med Henſyn til det ſidſte, 
De tørrede Free, ſom ved Malning befries fra Skaller— 

ne og knuſes mindre, gibe så de ſaakaldte Boghvedegryn, 
Bveraf 
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hvoraf of med Melk tillave Grod og Velling. Melet 
bruges i nogle Lande til Brød; blander med Hvedemeel 
tillaver man Pandekager og andre Meelſpiſer heraf. J 
Flensborg har matt med gude Udfald forſegt at brænde 

Brendeviin af Boghveden; Øl, ſom man har brygget 
Heraf, ev bleven født og velſmagende, men meget blegt. 

Skaͤllerne af Froet give en god Fode for Sviin. 
De eve fortrinlige fil at indpakke ſtjisre Ting udi, og til 
at dakke kjelne Planter og Træer med om Vinteren. 

Den friffe Plante ædeg med Begjerlighed af de 
efte Huusdyr, iſer af Køer, Rensyret vilde ikke æde 
Den. Kornene grottede og blandede med Havre er et 
godt Foder for Heſte. Gjæs eg Høns blive haſtig fede 
ved at fodes med Boghvede, Bierne træffe megen on? 
ning af denne Plante. 

Dambourney har anſtillet adffillige Farveforſog 
med Boghveden. Jen Suppe af den friffe blomſteende 
Plante farvedes Uld, forberedet med Vismuth og Tiny 
fmufe brunlig) naar de tørrede Stengler anvendtes, fik 
Han en blegguul eller guulgren Farve. Jacobſen ans 
fører, at de torrede Stengler, ſom have naaet en vig 
Grad af Forraadnelſe, blive blaae og gide en blaa Farve, 
ſom iffe forandrer fig ved nogen Syre. 

zode Art: Butkornet Sfedefnæ (P. emargina« 
tum Notli). 

Artm. Bladene hjertedannet - piildannede. Steng⸗ 
len opret, uden Torne. Froene mere brede end lange, 

afſtumpede og udſtaarne i Spidſen, forſynede med ſtærke 
bruſtede Vinger. 

D. | 

Voxer i China, Dyrkes hos i Haver, 

Ss 2 Yom 
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Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Anmarkn. Denne Art øer i alle Dele lig dem fore⸗ 

gagende, undtagen Frset, ved hvilket den godt fan adffilles 

Det er nemlig i det Asle omtrent dobbelt faa More, det er 
mere Bredt end langt, og derfor fortere end hiint; dets 
trende Kanter ere ſterkere og bruffede; i Spidſen er det ej 

allene afſtumpet, men endog udſkaaret; de 3 Vinger ere 

nemlig hver for fig afſtumpede i Spidſen, og da de ikke 

der lobe fuldfommen ſammen, bliver der et lider Hul, hvor⸗ 

ved Froet faner Udfeende af at være udſkaaret. 

Egenff. og Brug. Denne Plante har alle Egen⸗ 
ffaber tilfælles med Boghveden. Den dyrkes i China 
og Frøene brugeé almindeligen til Fede. Da diſſe Froe 
ere ftørre end Boghvedens, var det vel værd af forſoge, 
om den maaffee ffulde være mere righoldig end hiin. J 

vor botaniffe Have voxer ten til: ſtorre Højde end Bog⸗ 
hveden og ubdfaaer fig felv, faa at den endog let bliver til 

Ukrud paa Steder, hoor man iffe vil have den. 

arte Art: Tatariſt Sfedefnæ (P. tararicum L.) 

Urim. Bladene hiertedannet s pitldannede. Steng⸗ 
ferne oprette, uden Torne. Frøene tandede. | 

D. Siberiſk, tatarig Boghvede. Sort Korr. 

Voxer vild i Siberien; dyrkes nu pax flere Steder i 
Europa. 

Blomſtrer + Juli, Auguſt, September. 

Anmarkn. Denne Plante har ſamme Udſeende ſom 

de tvende foregaaende. Den adſtilles derfra ved fin liden 
grønne Krone, ſom aldeles finer et Bager, og ved Frøs. 

Dette er mindre, i Begyndelſen aldeles grønt, in moden 

Tilſtand brunt, smed 1 til. 2. Tænder. paa hver Rand, 

Blouſterne ere bredere og fortere end degføreganendes. 
n En 
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De En Tegning af hud findes i Gmelins. Fl, fibir, 2, 

Tab, 13. Fig, 1. og i Stockholmſke Vetenſk. Akad. Handl. 

1744. T. 4. Gærtner De fru, pl. T. 119. 

, — Egen. og Brug. I fit Fadeland voxer den paa 
hoje ſandige Steder; den trives ogſaa godt hos og, 
naar den dyrkes iſamme Jordmon. J feed Havejord 
bliver den mere tykſtallet. For Boghveden har den de 

Fortrin, at den bedre taaler Kulden, ſtal være behage, 
ligere i Smag og hellere ades af Creaturene. Froet 
gider et hoidt Mel. Et viſt Maal Frøe af denne Art 
vejede 104 Mund, da ſamme Maal af den almindelige 
Boghvede fun vejede 85 Mund. Til fædvanligt Brug 
ſtal man med 2 Pund af den tatarifte Boghvede udrette 

det famme, ſom med et heelt Pund af den vi aldrindeli- 
igen dyrke. Man har foreflaaet at dyrke den i Norge og 
Island. J vore Haver bliver den tvemoden og taber 
ideel af Kornene. Abſtillige Forſog med dens Dyrk⸗ 

ning fan fæfes i Handels Efterretn. 1783. No. 17; 21; 

22, 27. 

Pallas beretter, at flere tatariſte Folkeſlag tilses 
rede en velfmagende Grad af diſſe Korn, uden af de blive 
malede. De komme dem førft i Vand og rore demſtarkt 
omkring for at adffilie de foange Korn, ſom bortkaſtes. 
De svrige bringes vaade i en Sak, og fane ſaaledes i 
nogle Timer til de udgoælde. Nu tørres de i Jernkar 
over Ild, under beſtandig Omroren, indtil Kornene blive 
ſprede under Cænderne; Herved blive Skallerne ſaa 
loſe, at de ved Stampuing let afſondres fra Kornene. 
Denne Stampuing foretages i en Treſtamme, udhulet i 
Form af en Morter. Det er intereſſant at ſee, hvor⸗ 
ledes Folteflag, der endnu mangle vore mekaniſte Ind 
retninger, bide ved ſimple, ſtjondt langvarigere, Frems 
—« at opnaae ſamme Henſigt. 2 63 

Ss 3 1a2te 
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z2te Art: Snerle Skedekne (P, Convolvulus L.) 

rim. Bladene hjiertedannede. Sitenglerne flyns 
gende, kantede. Fl. Dan. Tab, 744, | 

D. Snerre, Snerle, Snerte. 

Almindelig paa Marker mellem Kornet, og i Haver, 

meeſt i Sandjord. 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden aarig, trævlet. Stenglen 

kantet, ſtribet, rue, 223 Fod høi og derover, naar den ſlyn⸗ 

ger fig om højere Legemer. Bladene frilfede, glatte, 

mere hjertedannede og mindre piildannede end de forraaa: ns 

des Blomſterne danne Klaſer paa Enden af Stilfene, 

ſom udſpringe fra Bladaxlerne. Af Kronbladene ere 

de 3 yderſte ſtorre, kjoldannede, gronladne, de 2 inderſte 

ſmerre og farvede. Baade diſſe ſamt de unge Blade og 

Stengler ere ligeſom beſtroede med glindſende Punkter. 

Kronbladenes Kjøl gjennemſigtig, under Glaſſet. Stov— 

naalene 8, fun halv faa lange ſom Kronen. StgvÉnoyv 

pene ode. Grifferne 3, fugledannede,  Frøet tres 

flader, fort. 

UYnmærkn. Curtis far tegnet den i Fl, Lond, T, 
263. 

Egenſt. og Brug. Denne Plante er vel et Ukrud, 
form odelægger Kornet, hvor den voger i Agrene, ved af 
flynge fia om det og træffe der ned, men dens Froe 
giver Gron, der ere ligeſaa nærende og velſmagende, 
ſom Boahvedens, ligefom den ogfaa er mere givtig eud 
hiin. Pallas anbefaler den til Dyrkning, fordi den 
Saaler de folde Climater og fordi Froet modnes paa een 

Fid; men uden Stokke ville dens flyngende, Stengler 
: . Begge 
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neppe vore raft frem. Efter Forføg af Dambourney 
giver den Uldent en guul Nankinfarve. 

Y grøn Tilfand ædes den gjerne af Køer og Ge⸗ 
der; Faar, Sviin og Heſte vrage den derimod i Almin⸗ 
delighed. At Menneſtene iffe bruge dens Frose, er intet 

Cab for Fuglene, ſom æde den med Begjerlighed. 

13de Art: Rundſtenglet Skedeknæ (P. dumeto- 
rum LÅ.) 

Artm. Bladene hjertedannede. Stenglerne glatte, 
trinde, ſlyngende. De trende af Kronens Flige kjoldan⸗ 
tede. Frugten 3vinget, Fl. Dan. Tab, 756, 

D. 

Voxer i Holſteen i Skove. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden aarig. Stenglen ſlyngen⸗ 

Be, 4:6 Fod høj, glat, trind, fiintſtribet. Bladene 

hjertedannede, langſtilkede, morkgronne paa Overfladen, de 

tvende Lapper ved Grunden mere tilrundede paa de neder⸗ 

ſte end overſte Blade. Blomſterne fidde i Bladaxlerne, 

253 famlede paa forte traaddannede Stille. De 3 yder, 

fie Kronflige ere grørmne med en hvid Rand og en ſtark 

Kjsl paa Ryggen, de 3 inderſte ere tyndere og mere hvids 

lige. Frugten. 3fladet smed 3 ſtore hindede Vinger, 
Stovnaalene 8. Stovknoppene hvide. 

Egenſk. og Brug. Det egentlige Korn er hos 
Denne Art mindre end hos de foregaaende, men har en 
lignende meelagtig Snag. Kreaturene æde den i Man: 
gel af bedre Fodes 

Ss 4 Fjerde 
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Fjerde Order: 
Firzh unnede (Tetragyaia). 

rite Slægt: Etbær (Paris). 

Slegtmaerke: Bageret 4bladet. Kronbladene 4 
meget ſmale. Steoknoppene ſidde midt paa 

* Stifterne. Frugten er et 4kamret Bær. 

aſte Art; Firebladet Ctbær (P. quadrifolia L.) 

Artm. Bladene almindeligen 4, ægdannede, ſidde 
mod Spidſen af Stenglen. Fli Dan, Tab, 139. 

D. Etbar, Ulfsbær, Fireblad, Ugleblad. 

Voxer i Skove og ſkyggefulde Lunde; fi Cr. i Char⸗ 
lottenlunds Skoo, ved Bagfværd, Boſerup Skov ved Les 

thraborg; paa Bornholm ved Tornegaarden. 

Blomſtrer i Maj, Juni. 

. Udførl, Beſtr. Roden fleeraarig, traaddannet, kneet. 
Stenglen opret/ en Fod høj, aldeles uden Grene og 

Bøgen til henimod) Spidſen. Bladene ſidde der oftefts4 

i Tallet i en Krands; de ere af en bred ægdannet Figur, 
tilſpidſede, glatte/ heelrandede, friltløfe,» Ovenfor dem er 

en tynd Stilk af 15 til 2 Tommers Længde, paa hvis 

Spidſe et eenligt Blomſter ſidder. Bæegerbladene 4, 
lancetdannede, grønlige. Kronbladene 4, af lige Længde 

og Farve med Bægerbladene, men fun 1 Linie brede. De 

gule Stovknoppe ſidde midt paa de lange, grønlige Stifter, 

Dærrert glat, kugledannet og violet med 4:6 Froe i hvert 
Kammer. Er Er 

Anmarkn. Man finder denne Plante undertiden med 

3 og 5 Blade. Schranck har iagttaget, af den i fidfte 

Tilfælde ogſaa har 5 Bagerblade og 19 Stovnaale. Saa: 
lede 
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ledes er den aldrig forekommet mig. Blackwel har tegnet 
Planten Tab, 286. Gartner har en Tegning af Frug⸗ 
ten De fru, pl. Tab, 83. 

Egen. og Brug. Planten er ſmuk og af et ual⸗ 
mindeligt Udſeende. Den har ingen udmarket Smag, 
men en ubebagelig Lugt. - Dens Rod foraarfager Brak⸗ 
Ming, maar den gives i Pulver fra 35 til 40 Gran. J 
Forening med Bræfviinftenen virkede den efter Coſtes 
og Willimets Korføg ſtrax, hvor hiin allerede tilforn 
war giver flere Gange. og i ftørre Mængde uden Birk 
ning. Bladene og Bærrene have de Xidre berømt mod 
ſaamange forſtjellige Sygdomme, af de vel maatte ans 

fees fom et Univerſalmiddel, derſom ikke de Kundſtaber, 

bi nu befidde, forbød os af troe paa ſaadant. Man 

har nogle Exempler paa, ar Bærrene ere givtige for 
Hens og flere Fugle. ; . 

; De tørrede Blade ſtulle, efter Linders Forſeg, 
"give Garn, ſom er beitſet i Allun, en rød Farve. Bar⸗ 

rene give en grøn Malerfarve. 

rette Slægt: Desmerknop (Adoxa). 

Slagtmarke: Bægeret 2⸗3kloftet, underſadigt. Kro⸗ 
nen 4⸗5klsftet, overſedig. Barret 42 5kam⸗ 
ret, nedentil ſammenvoxet med - Bægeret. 
Stovnaalene 8- 10. 

afte Art; Almindelig Desmerknop (A. Moſcha- 
tellina L.) 

Artm. Rodbladene dobbelttrekoblede. Fl. Dan, 
ab. 94. | 

D. Desmerknop, Desmerurt. 

865 Voxer 
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Voxer ikke ſjelden paa ſtyggefulde Steder ved. Skove 
og Lunde. 

Blomſtrer i April og Maj ̟ 

Udført Beſtr. Roden fleeraarig, tandet, hvid. Hele 
Planten er et Qvarteer høj. Rodbladene langſtilkede, 

dobbelt trekoblede; Smaabladene zZlappede. Stengelbla— 

dene 2, modſatte, ethvert ſammenſat af 3 tos og trefligede 

Smaablade. Fra diſſe Stengelblade opſtiger en 4kantet, 

glat Stilk, ſom bærer Blomſterne. Diſſe ſidde ofteſt 5 

ſamlede i et Heved. Der boverſte Blomſt har 8 Stovnaale, 

et 2kloftet Beger og en 4kloftet Krone; be ovrige have 

ofteſt 10 Stsvnaale, 3kloftede Bagere og 5kloftede Kros 

ner, Bager og Krone ere guulgronne. Kronfligeue 

ſtarſt. Berret æg: fugfedannet; før Modenheden ſynes 

dets Maſſe af danne 4 Kamre, med et Froe i hvert; naar 

det er fuldkommen modent, feer man, at det ev 1kamret. 

Anmarkn. . Curtis har tegnet. Planten i Fl, Lond, 

T, 137. Gærtner Frugten T, 112 

Egenſt. og Brug. Den Hele Plante har em tem⸗ 
melig behagelig Lugt, ſom ligner Moſtus, og har givet 

Anledning ti dens Nabvn. Den ædes af Geder og Køer, 
Vrages af Sbiin. 

13de Glægt: Elatine (Elatine). 

Slagtmerke: Bægeret 3-4bladet, udſtaaende. Kro⸗ 
—mnen 3⸗4bladet. Froehuſet 3⸗4kamret, 374 

klappet. 

"ye Art: Bidende Clatine (E. hydropipgr L.) 

Urim. Bladene modſatte. Fl. Dan, Tab. 156, 

D. 
Sjele 
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Sjelden; efter Oeder i Vandet ved Frederiksdahl og 
Frederiksberg. 

Blomſtrer i Juni. 

Udforl. Beſtr. Roden aarig. Hele Planten S fif z 

Tomme ſtor. Stenglerne meget tynde, udſpredte, gre⸗ 
nede og udſtyde hiſt og her fiintrevlede Rodder. Bla— 

dene æg⸗-lancetdannede, modſatte, heelrandede. Kron—⸗ 

ſtil kene eenblomſtrede. Kronbladene kſedfarvede eller 
hvide. 

Anmarkn. Den, ſom hidindtil er fundet Hog 08, 

hav afverlende Kronſtilke og 4bladede Kroner. Vaillant 

hav tegnet den i Bor, pariſienſ. T, 2. F. 2. Schkuhr & 

bot. Handb. T. 109; ſammeſteds er tegnet en Afart under 
Navn af triandra, Denne har fun 3 Kronblade og mods 

fatte Kronſtilke. Exemplarer af denne fidfte, ſom jeg hav 

for mig fra Torneå, ſvare faavel til Schkuhrs ovennævnte 
fom til Vaillants Tegning "T, 2, F, 1,5 "men her er den, 

faavidt jeg veed, endnu ikke fundet, 

Egen. og Brug. Den er en af vore allermind⸗ 
fie Planters Dens Blade have en bidende Smag. 

aden Art: Krandsbladet Clatine (E, Alfina« 
ftrum L.) 

Artm. Bladene i Krandſe omkring Stenglen, Fl 
Dan, Tab, 
AB 
Voxer i Holſteen i vindende Vant, 

Blomſtrer i 

Udforl. Beſtr. Roden aarig. Stenglen en 
Fod bøj, huul inden i, ofteſt uden Grene. Bladene lan⸗ 

tetdannede, De zverfte breder, 478 i Krandſe. Blom⸗ 

ſterne 
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ſterne eenlige i Bladaxlerne. Kronerne hvide. Frøer 

huſet kugledannet, med mange Froe. 

Anmarkn. Vaillant har en Tegning heraf i Bot, pa- 

vil Ta 1.…Fig, 6. Gærtner T. 112. J fit Udſeende har 

den noget tilfælleg med Vandſpiir (Hippuris), hvormed den 

ved førfte Ojekaſt fan. forvexles. 

Egenſt. og Brug: Mig ubekjendte. 

r4de Slægt: Tuſindblad (Myriophyllum). 
Slegtmarke: Med tvekjonnede eller eenboe Blomſter. 

Hanblomſterne: Bægeret 4bladet. Kronen mang⸗ 
kir, (fjelden findes en 2bladet Krone), Stev⸗ 
naalene 8. * 

Hunblomſterne: Bæger og Krone ſom hos hine. 
Griflerne mangle. Arene 2-4, dunede. 
Frugten beſtaaer af 2-4 Fødder, 27 

* Art: Axblomſtret Zufindblad (M. ſpi- 
5 > 9 Gaftim L) 

Urim. Med eenboe Blomſter. Hanblomfterne i 
et meuembrudt Ax. Fl. Dan, Tab. 681. 

D. 

WVoxer almindeligen i ſtilleſtagende Vande og Søer 
Blomſtrer i Juli, Auguſt. Fag 

Udforl. Befør. Roden fleeraarig. Stenglerne 
122 Fod lange, trinde, grenede, krybe under Vandet, 

Bladene ſidde i Krandſe, ofteſt 4 i hver Krands, de ere 

finnede,; hver Finne af en Tommes Langde, borſtedannet, 

glat. Blomſterne ſidde paa Spidſen af Stenglen og 

rakke over Vandet, da den hele ovrige Def af Planten er 
under 
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under Vandet. Hanblomſterne fidde sverſt, Hunblomſterne 
hebdentil i videre Afſtand, alle ſtilkleſe uben Blade. + Ba— 

geret 4bladet, brunladent. Nodderne ofteſt 4, underti⸗ 

den fun 2, kugledannede, lade fig let adffille efter Mos 

denheden. 

Anmarkn. Gmelin far tegnet Planten i Fl, ſbiri- 
ca 3, T, 5. Fig. 2. Bauhin i Prodrom, 73. Fig 1. 

Gærtner har en Figur af Frugten i: De fruå, plant, 
Tab, 68. 

Egen. og Brug. Den opfylder Sumpe og ſtil⸗ 
leſtagende Bande, og tjener fil at gjøre dem. efterhaane 
Den dyrkelige. 

2den Art: Krandsblomfiret CTufinds ad (M. 
verticillatum Å ) 

Urim, Blomſterne tobekjsnnede og fidde alle i Kraud⸗ 
fe. Fl, Dan. Tab, 1046, 

D. 

Voxer i ftilfeftanende Vand: og paa mere udtørrede 

Steder end den foregaagende Arr, men fjeldnere end dene 

f. Er. ved Bernſtorf, Ordrup, Frederikeborg 26. | 

Blomſtrer i Sult, 

Udførl, Beſtr. Roden fleraarig. Stenglerne 
oprette, ſſelden grenede. Bladene i Krandſe, ofteſt 5 ét 

hver Krands, finnede ſom den forriges, men Finnerne finere, 

kortere (k Tomme lange). Blomſterne tvekſonnede, 

fidde i Krandſe i Bladaxlerne paa Spidſen af Stenglen, et 

enkelt ſtilkloſt Blomſt i hver Bladaxel. 

Anmarkn. Man finder fjelden blotte Hunblomſtee 

nedentil. 

Etenfk. 
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Egen. og Brug. Den tjener ſom den forrige til 
at opfylde Sumperne, forreſten er dens Nytte ubekjendt. 

råde Slægt: Eg (Qvercus). 

Slægtmærfe: Med eenboe Blomſter. 
Hanblomſterne fidde i tynde traaddannede Rakler. 

Bægeret 5-6kloftet, dets Flige fpidfe, ofte 
igjen 2kloftede. Kronen mangler, Stov⸗ 
naalene under hvert Bager ofteſt 3, men afs 
vexle fra 5 til 10. 

Hunblomſterne ſparſomt i Bladaxlerne. Bageret 
eenbladet, omgiver ſiden Frugten ved Gruns 
den, er haard eller træagtig, og beflædt med 
ſmaa Sfæl eller borſtedannede Haar. Grif— 
lerne 355. Frugten er en 1fjernet Nød. 

rfle Art: Stilk Eg (Qv. pedunculata Ehr.) 

Artm. Bladene aflange, naſten ſtilkloſe, glatte, 
bugtede; Fligene tifrundeve. Frugterne aflange, flilfes 
de. Fl. Dan. Tab. 1180. . 

,…— D. Eg, Sommer Eg, Almindelig Eg. 

Voxer almindeligen i vore Skove, hvor den indtager 
ſtore Stræfninger. : 

Blomſtrer i Maj. Frugten modnes i October. 

Udførl, Beſtr. Stilk Egen opnaaer en Højde af 

40 til so Fod, og 30 til 40 Tommer i Gjennemſnit. Ros 

Den fiffer dybet i Jorden. Barken paa de gamle Stam⸗ 

mer graabrun, vidfet og furet, paa de unge Grene lyſere og 

glat. Vedet er hvidlige i Ungdommen, falder fiden mere i 

Der gule og brunlige, Bladojnene lysbrune, ægdannede, 
næften 
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neeſten 5kantede. Bladene kortſtilkede, paa Spidfen af 

Grenene næften ſtilkloſe, deres Form langagtig, bredere ovene | 

til. med mange tilrundede Indſnit paa begge Rande; under 

Lupen feer man Randen at være hindet øg ſparſomt beſat med 
et og andet Haar; Overfladen ev mork, Underfladen blegs 

grøn. Hanvcaflerne hænge flere ſamlede paa de aargamle 

Grene, Hunblomſterne fidde 2-3 famlede i Bladaxlerne 

paa de yngſte Sfud. Frugten ev næften trind, en ged 

Tomme lang, tilrundet mod: Spidſen, hvor den ender åg med 

en Dig. og nedentil omgiver af det haarde læderagtige og 

ſtellede Beger; Stilken, hvorpaa 253 fidde ſamlede, 22 
Tomme lang. 

Anmarkn. Denne Art var af de Wldre anſeet blog 
for en Afart af den efterfølgende. Den er Q. foemina Du 

Roi, Miller, Burgsdorf. Q, fructipendula Schrank. Q. 
racemofa Lamarck. % Memoires fur L'Hiſtoire natur, du 

Chene har Fecondat givet en ſtjon Tegning heraf Pl, IIIeme. 

En mindre god findes i Reitter og Abel Abbild. T. 2. Cras 
mers Anleit. Tab, 2, Fig, I øg 3. Bladwel T, 487. 

Kerners oekonom. Pfl. Abbild. Tab, 592. Gærtner De 
fru, pl, Tab, 37, Fig, 3. Burgsdorfs Anviisning 26. 

ved Prof. Viborg No. 440. Man har ogſaa en Afart med 

buntede Blade. See Burgsdorf ved Viborg No. 441. 

Gærtner anmarker, at Egen har, foruden et Svøb, et 6bla⸗ 

tet, overſedigt Beger. Paa Frugten finder man rigtig nof 

et eller andet lidet Skel omkring det tilbageblivende Griffel 

hvilket Gærtner udentvivl har meent ved Calyx ſuperus 

Gphyllus, Paa Øen Als findes en Afart med meget forts 
ftilkede Frugter; man maatte holde den for Drue Egen, dere 

ſom ikke Bladenes Form og de forte Bladſtilke vidnede ders 

imod, J Marſtkegnene i Holſteen finder man en anden Af⸗ 
art, 
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art, hvor Frugternes Stilke ere 4-5 Tommer (ange, * | 

Frugt og Bæger af en betydelig Størrelfe. 

Egenſk. og Brug. Dette ærværdige Tree, Sko⸗ 
venes Olding, bar endnu mere indvortes Værd end uds 
vortes Skjonhed. Dets langſomme Vext forkynder aller 
rede, af det opnager en haj Alder. Manden, ſom plans 

ter det, feer fun dets Barndom, hans Efterflagt i 4de 
Led forſt dets Manddom. Halvandet fil to Hundrede 

Nar ile hem, inden det nager fin fuldfomne Wert, og naar 
intet Uheld møder, bliver det vel endog 5 til 600 Aar 

gammelt. Beliggenheden og Jordmonnet beſtemmer dets 

Hojde og Thkkelſe. I de førfte so Nar vinder det ſjel⸗ 
Dent mere end 8 fil 10 Tommer i Gjennewſnit, i dets 
100de Aar holder det afmindeligen 14 til 13, i deis 
2code 30 fil 40 Tommer, Man mangler heller ikke 

Exempler paa ældre Træev, ſom fangt have overgaaet 
dette Maal. Imellem Cheltenham og Tewkſbary i Glo⸗ 
ceſter ſtod for fort Tid ſiden en Eg, hvis Stamme 3 Fod 
uver Jorden, var 42 Fod i Omkreds (altfaa 108 Tom⸗ 
mer i Gjennemſnit) og hvor den var ſmalleſt, 36 Fod. 
Traets hele Hejde var henved so Fod. J Landsbyen 
Oppen i Oſtpreuſſen flod fordum en Eg af 27 Alens 
Omfang, altfaa 216 Tommer i Gjennemſnit; cen Bra⸗ 
de heraf kunde faaledes have tjent til Gulv for et rammes 

ligt Værelfe. Fleiſcher har. i Jægerspriis Skov maalt 
en Eg, hvis Stamme holde 15 Alen i Omkreds, altſaa 
120 Tommer i Gjennemfnit. Men diſſe og lignende 
Exempler bevife fun, hvad Egen i en føj Alder og under 
heldige Omftændigheder Fan blive. Sjelden er dog Ves 

det af ſaadanne Træer fuldkommen friſtt. 

En ſand⸗ og muldblandet Leerjord er den bedſte for 
Esgen; men Da dens Rod fiiffer meget dybt, maa Jord⸗ 

laget, hvor den ſtal trives, ogſaa vedvare i nogle (4-6) 
; Fods | 

| 
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Fods Dybde. Bedſt og letteſt formeres den ved Frug⸗ 
terne (Agern). Diſſe indſamles om Efteraaret, naar de 
begpnde at falde og face en bruun Farve paa Træet, 

De fom falde førft, pleje af være ormſtukne og utjenlige, 
og de ſom ſidde langſt paa Træer, hindres ofteſt af Kul⸗ 

den fra af nage den fuldfomne Medenhed. De ſom 

falde i denne Mieffemrid ere de bedſte, og diſſe fager man 

i klare Dage at forſtaffe fig af de raſteſte, for Solen meeſt 
udfatte Træer, i det af man udbreder Lagener under 
diffe Traer og ſlager pan Grenene med en Stang, hoer⸗ 
ved Agern nedfalde. Efter Indſamlingen udbredes de 
meget tyndt paa et ført og luftigt Sted og omrøres bage 
ligen. Uden denne Forfigtighed fordærves de flet;  Læns 

gere end til næfte Foraar kunne de ikke holde fig, og maae 
endda om Vinteren gel bevares. Man graver nemlig 
Kuler til dem paa højtliggende Steder, og lægger dem 
heri lagviis med tørt Sand eller Muld, bedakker Kulen 

oventil med Bræder, dynger herpaa en Deel Ford og gjør 
rundt om en Aflobsrende for Vandet, Men du de rigs 

tigſt udfaaes eller legges om Efteraaret, er denne Bes 

handling fun da nodoeudig, naar man af Omſtændighe⸗ 

derne tvinges til af udſage dem om Vaaren. 

J Planteſtolen lægges Agern om Efreraaret 3 To⸗ 

mer fra hinanden, i Rader af 1 Kodé Afſtand og bedak—⸗ 

kes med en god Comme Jord. De kime fildig om Vaas 
ren og lide derfor fjelden af Froſt. J det andet Aar uds 
plantes de halvanden Alen fra hinanden i 2 Fod vide 
Rader. Her blive de ſtagende, indtil de have naget en 

Hojde af 10 til 12 Fod og 1-2 Tommer i Gjennewſnit, 
da de kunne taale af udplantes i det Frie, hoortil man 
ogſaa vælger Efteraaret. Burgsdorf paaftaner imod 
Miller, at de Planter, ſom ſaaledes fra Træffolen uds 
fættes i det Frie, give de ypperligſte Bjelker og Gabvn⸗ 

aden Dec, T £ tom⸗ 
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tommer, Vil man udfaae bem paa en aaben og fri 
Plads, hvor Traæerne ſtulde blive ſtagende, da plojes og 
harves Jorden efter Omſtendighederne 2 eller flere Gange 
og Agern lægges 1-2 Fod vider i Rader og bedakkes med 
et Yar Tommer Jord, For at flaffe de unge Planter 
Skygge og Læs, udfaner man tillige Birkefroe ſparſomt 
over ſamme Jord. At Pladſen maa være indhegnet 
for Kreaturene, er nedvendigt Denne Fremgangsmaa⸗ 

De er mindre fofibar, mere naturlig og ſynes aft føre has 

fligere til Maalet end den, fork at opelſte dem i Plante⸗ 
ſtolen. Da den fufdfiændigere Behandling. af Egen 

ſom Skootrae, fan ventes i Prof. Viborgs Udgave af 
Burgsdorfs Sfosbog, fan jeg her gage den forbi. 

Egen fældes efter de flefte Oekonomers Forſtribter 
rigtigſt om Vinteren fra November til Februar. Denne 
almindeligen anbefalede Vinterfeldning hidrsrer uden 

Svivl fra den tilforn antagne Mening, at Træernes Wert 
om Vinteren var i en fuldkommen Stilleſtand, og af 
Safterne paa den Tid traadte aldeles tilbage, en Særs 
ning, fom ved den begyndende Udvikling af Dine om 
Vinteren fuldkommen afbeviſes. Imidlertid haabede 
man paa hin Grund ved Vinterfældniagen en hurtigere 
Tørring, hvorved Vedet ſtulde blive varigere o. f. v. 
Men nøjagtigere Jagttagelſer herover fede ikke til et ſaa⸗ 

dant Reſultat. Det er bekjendt, at Splinten (fee her⸗ 

om Phyſiologien & 55), indtil den bliver til fag Ved, 

er aldeles utjenlig til Brug ſom Gabutgmmer; at naar 

Dette umodne Bed ikke borthugges, vil det deraf forfære 

digede Tommer let forraadne og felv anſtikke det modne; 

elise det gjennemædes af Orm, eller bliver et Bed for 
Evampe. Forſtmandens Henfigt maatte alifaa gane ud 
paa, at bringe Splinten til den ſtorſte Grad af Moden⸗ 

hed, for Træer fældes. Nu veed vi, at alle ſunde for vort 
Elis 
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Climat vaffende Træer, ved hvert Foraars Begyndelſe 
ogſaa begynde med atenfætte ef nyt Lag af Splint. Dette 
voxer faalænge fom Varmen og Soellyſet befordrer den 
raſtere Vegetation; men det behøver den ringere Grad af 
Vegetation, fom har Sted om Vinteren, for at Traetreb⸗ 

ferne funne spnaae deres fuldkomne Dannelſe, og ders 
med den nødvendige Styrke, eller hvad vi falde Moden⸗ 
fod. Dette er grundet paa Erfaring. Fældes Træet 

om Vinteren, faa ville de fiat anſatte Lag være tabte. 

Bliver Træet derimod fiaaende til om Foraaret, da det 
virkſommere Liv begynder, og det nu fældes for en ny 
Ming har anfat fig og Bladene ere udviflede, faa vil den 

Mengde af Safter, fom det da indeholder, tjene til at 
befordre de ſidſte Lags fuldkomne Modenhed, ifær derſom 
man til ſamme Tid afbarker Traet. Hvis man indven⸗ 

der, at det Ved, ſom behandles paa denne Maade, er 

udſat for at fane Sprakker, fordi Saften i de indre Dele 
ikke let fan boͤrtdunſte, hvilket der om Vinteren fældede 
ikke fan meget ev underkaſtet; faa undgaaer man aldeles 
bette Onde, derſom man om Foraaret afbarker alle de 
Træer indtil Kronen, ſom man vil fælde, eg fader dem 

ſtaae paa Roden til en for Arbejderne degsemmere Tid: 

Intet nyt Lag vil nu anfætre fla, og det er ſandſynligt, af 
Neringsſaften i Traet vil bidrage til de fidfte anfatte 

Lags fuldfomnere Modenhed. Dog maa herved mar—⸗ 

kes, at derfom Bladene begynde at visne før Vinteren, 
bor Træet ſtrax fældes. Du Hamels og Buffons 
ſtjonne Forføg i denne Henſeende befræfte fuldfommen 
Rigtigheden af hvad jeg her har anført, - Men ligefom 

nu dette er hderſt vigtigt, hvor Træerne fulde anvendes til 
Bygnings efler andet Gavntsmmer, ſaa er det ogfaa bes 
kræftet ſaavel ved almindelige Jagttagelſer, ſom ved dis 
recte Forſog, af ale Brændeved, fom fældes i Saften, 

giver en langt højere Grad af Varme, end Vedet af 
St 2 fanme 
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ſamme Træart fældet om Vinteren. Saameget har 
hiin Oekonomernes Paaſtand imod fig. 

Egens Bed er brunligt, haardt og ſejt. Efter 
Muſchenbroecks Forføg, fom fan anftillede med Para⸗ 
lellepipeda eller 4kantede Stykker af flere Træeforter, 
hvis Gjennemſnit var —Z; Tommie i Ovadrat, bar Egen 
1250 Pund, fom var det højefte nogen Træfort funde 
bære. Dog ere diſſe Forføg ikke faa nøjagtige, fom-man 
fan vente dem i et Vært af Borgeren Haſſenfraz over 
Træearternes Tyngde, Styrke og Modſtand, hvorpaa 
der tu (1799) trykkes i Paris. Nytten af Egen til 

Skibstommer, til Bolværfer, Palliſader ꝛc. er bekjſendt 
nok. SJ nogle Lande lægger man det i Band 2 til 3 

Har før det bruges; andenſteds Fjæres det i Planker eller 

defl., lægges 14 Dage i Vand og tørres ſiden langſomt 
paa et fjøligt Sted. De krumme faafaldte Sfilstnæ 
faner man ved at handle efter den rigtige Jagttagelſe, 
at alle Planter og Træer bøje fig efter Lyſet; man uds 

hugger nemlig faaledes i Skoven, at de dertil beſtemte 
Træer for at ſsge Lyſet mage bøje fig i den rumme Stile 

ling. J alle Slags Mølles og Hammervarker, til fors 

ſtjellige Slags Bygningstommer er Egevedet uundvære 
ligt. Snedkerne bruge det til Chatoller og andre Møs 

bier ; Bodkerne til de frore Fade; Hjnimagerne til Naur 

og Ege i Hjul. Plove, Tromler og andre Agerdyrknings⸗ 
redſtaber forfærdiges ifær heraf, Til alle diffe Arbejder, 
men iſer til Hjul, maa det være overmaade tørt, da 

det ellers enten ved at fafte fig eller ved at indføinde, 
gjør hele Maſtinen ubrugbar. Stolper og andre Ting 

af Egen, ſom ſtulle fiaae i Jorden, brænder man almin⸗ 
deligen ſaaledes i den Ende, ſom ſtal nedſettes, at den 
udvendige Overflade forkulles, hvorved des i længere Tid 
modfaaer Forraadnelſe. 

Sem 
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J. Som Brande kan dette Ved naſten ſammenlignes 
med Bøgeng; dog bør man ikke bruge andet end de be— 
ſtadigede Stammer til Brænde, faalænge vi faa haardt 

behøve det fom Gavntømmer, Efter Hartigs Forføg 
bragte en vig Mængde af 1goaarigt Ved Thermemetret 
fil ſamme Højde, fom en lige Ovantitet af 12caavrig Bo— 

geved, nemlig til 62? i 45 Minutter. Det bortdunſte⸗ 
de nøjagtig famme Mængde Vand, nemlig 4Pd. 8 Lod 
i 12 Timer, Det brændte levende, Gloderne knakkede, 

men de vare langt tildøjeligere til at ſlukkes, end de af 

Bogen. Riisbrande af Egen paa 40 Yar gav en langt 
ftarre Grad af Varme, nemlig 66 Grader i 37 Minus 
ter; det bovtdunfede i 12 Timer 4 Po. 26 Lod Vand. 
Saaledes forholdt det fig paa meget lidet nær netop ſom 
40aarig Bogebrende. Dette .gav 66 Grader Barme i 
41 Minuter og fordunfiede 4 Pund 20 Lod Band. Af 
dette unge Egeved vare Gloderne ikke faa tilbøjelige til 

at gaae ud, ſom hos hiint af de fuldvoxue Stammer, det 

knakkede ikke faa meget, og giver ſaaledes i det Hele et 
ypperligt Brænde paa Arneftedet og i Oonene. Stede—⸗ 

one og Rødderne give gode Kul. 5 Faon Stammeved 
gav efter Wildenhains Forføg 10 Pd. Aſte, og denne 
gav ham 30 Lod raa og 26 Lod calcineret Potaſte. Spaa⸗ 

nerne af Vedet gave efter Watſons TForføg en ſmuk blaa 
Karve med Vitriol. Den inderfte Deel af Stammen, 
fom han falder Marven, gav naſten ingen Farve. 

Egebarken har en ſterk fammenfnærpende noget bitø 
ter Smag, ſom iffe tabes veb Tørring. Vand, ſom 
har fiaaet herover, bliver fort ved tilſat Jernvitrief. 

Den vigtige Nytte af denne Bark i Garverierne er bes 
fjendt nok. Egentligen ev det Baſten, ſom her udretter 
det mefte, da den udvendige haarde Bark og den indven— 

dige Splint iffe indeholder meget af det ſammenſner⸗ 
us 4 pende 
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pende Veſen. Afbarkningen feer almindeligen om For» | 
aaret, ſom den Tid, da Barken letteſt lader fig file fra | 
Vedet. J Henſeende til Garvningen felv med dette Mids | 
Bel, da har den franffe Chemift og Garver, Borgeren | 
Seguin, opfundet en Maade, hvorved han i 14 Dage. | 

udretter det famme, fom man ved den gamle Methode 
neppe udrettede i ligeſaamange Maaneder. Iſtedet for 
Barken felv bruger han nemlig en Extrakt heraf. Da 

jeg udførlig hor fremfar denne ny Fremgangsmaade i 
Handels: og Induſtrietidenden Ro. 6 og 7 for 1799, vil 

jeg have Læferen henviift deriil, Sagen er faa vigtig, | 
at den fuldkommen fortjener vore Garveres Opmæerkſom⸗ 

hed. J Engelland har man ogfaa ferſogt af garve med 
Spaauerne af Vedet. Man fEaffer fig en Extrakt heraf 
ved at koge dem med Band i 3 Timer. Den akbenhtte— 
De Garverbark anvendes fom bekſendt til Barkbede i Dris 
vehuſe, til af beftrøe Gange i Haver med, til Brandſel, 
Torbo rc. Bed Tiifærning af Jern, oploſt i en Syre, giver 
Varken en befrandig ſort Farve. J Norge farver man 
Fiſtegarnene brune hermed; deels forat de længere kunne 
modſtaae Forraadnelſe, deels fordi Fiſtene mindre ſthe de 
brun farvede end de hvide Garn. Bark sg Ved af de 
tinge Grene give Uld forberedet med Vismuth en mørt 
Brun Farve. 

Bladene hage ligeſom Barken en frært fammenfnærs 
pende Smag. Ganſte nyligen har man i det Store fors 

føge dem til Garverie. Engellanderen William Whit 
er, om ikke den forſte Opdager heraf, faa dog den, ſom 

har bragt denne vigtige Sag paa Bane. Løvet indfam: 
Jer han om Foraaret og torrer det ligeſom Hse; dog ſtulle 
de Blade, ſom indſamles friffe i October Maaned, være 
bedre. Paa den Tid fan man ogſaa berove Træerne 
deres Blade uden nogen Stade for dem. 30 Pd. Slade 

fade 
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Hule, efter Whites Forføg, Have lige Virkning med et 
Centner Bark. Udforligere Efterretzing herom har jeg 
givet i Phyſ. ocfon. og medico⸗ chirurgiſt Bibl, Septem⸗ 
Der 1797. Man finder ofte paa Bladene ſmaa op⸗ 
hojede Knopper, lig de ſaakaldte Galabler; diffe foraavs 

fages af et Inſekt (Cynips Qvercus L.), fom lægger 

fine Æg under Bladets Overbud; ved denne Irritation 
feer en ftørre Anſamling af Safter, ſom har den oms 
talte Udvext til Folge. Den fiore Mængde Inſekter, 
ſom deels blot nære fig paa dette Træ, deels tillige tilføje 

det Sfade, har Burgsdorf opregnet i Geſchichte vor⸗ 
zuͤglicher Holzarten 2 Th. 1B. Man har troct, af Bias 
dene ſtulle foraarfage Blodſtald hos Horngvæger, Hr, 

von Salis har førft bragt denne Mening i Omleb hos 

Skribenterne, og i Jylland troe flere Landmænd det 
ſamme. Alligevel er det aldrig beviiſt ved Forſog. Tvert— 
imod godtøjør ſaavel Analogien ſom de Forſog, man har 

anſtillet med Blade af ſamme Egenffaber, det modfatte, 
SMan behøver faaledes ikke at frygte for af bruge diſſe 
Blade til Strselſe og deſlige, Hvortil de med Nytte kunde 
anbendes. 

De ældre Læger have opteqnet mangfoldige vigtige 
Curer, fom de have gjort ved Hjelp af Egens Bark og 
Blade. Egentligen ligger al Egens medicinffe Kraft é 
Dens fammenfnærpende og bittre Stof. Barken faavels 
ſom Bladene ville derfor altid kunne bruges med Nytte, 
hvor ſaadanne Midler udfordres ; udvortes f. Cr. ſom 

Omſlag med Jvæfininger og Saar, indvortes i Pulver 
eller Afkog mod Buglob og ſelb mod Vexelfebre. Dog 

bør man vel marke, af deng indvortes Brug; naar den 

tages i uforholdemæsfig Mængde, let fan vorde farlig, 

hvorfore den aldrig bov blive et Huusmiddel. J Pulver 
gives Barken fra 20 til 30 Gran, i Afkog 2 Quintin til 

25t4 z Lod, 
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1 Lod. Dyrlægerne kunne i mange Tilfælde benytte ſig 
Deraf med Fordeel. Krugtrne, de ſaakaldte Asern, ere 

bittre og ſanmenſnerpende; jo modnere de ere, defo 
| 

mildere er dereg Smag. J Dyrtid har man brugt dem 
til Brod. Men hvor de umodne Agern ere brugte uden 

Telſetning, der hor Kolik og Forſtoppelſe værer en Folge 
deraf. Fra Smaafand i Sverige har man alligevel 
Exempler nof van, at de i moden Tilſtand og blandede 
med en tredie Deel Meel, give et ganffe velfnagende, 
ikke uſundt Bernd. Man foger til ben Henſigt de hele 
Frugter i Wand, hvorved Skallerne fpringe itu; Kjernen 

torres derpaa og gjøres til Meel. At de ere en god Fode 
for Syiis, er befjende nok; Horuqvaget ſtal blive fedt og 

ſterkt efter denne Køde. Com Lægemiddel ere de i ſenere 

Tider blevne berømte, iſer riſtede og drukne ſom Cafe, 

eller brugte ſom Cliſteer mod langvarige Diarrhoer, hoor⸗ 
paa vi ogfaa hos os nyligen have havt et merkeligt Exem⸗ 

pel. See politiſt og phyſiſt Magasin 1796. Agern 
give ved Udpresning lidet eller intet Olie, heller ikke ſee 

Vi hos og de Knoppe paa Bageret, ſom findes i de fydlis 

gere Lande, og bruges til Garvning, Farverie 30 

2den Art; Drue Eg (Q. Robur L.) 

Artm. Bladene aflange, langſtilkede, glatte, bugs 
fede. Fligene tifrundede. Frugterne aflang sægdannes 
de, næften ſtilkloſe, flere ſamlede et Hoved, - Fl, Dan, 
veg 

Esg, Vinter Eg, Steen Eg, Drue Cs. 

9 hos os ſjeldnere end den forrige. Prof Vie 
borg har fundet den i Holſteen vd Itzehoe; i ſtor Meng⸗ 

De i Iylland i Rye: og Silkeborg Skove. Aſſeſſ. Schous— ; 

boe i Huͤnerſtedter Hede i Holſteen. Enkelte Træer har 

jeg ſeet paa Bornholms 
Biom 
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Brlomſtrer i Maj eg Suni. Frugterne modnes i Ocs 

tober, November. 

Anmerkn. Den adffilles let fra den foreganende Are 

ved følgende: Bladene ere lyſere af Farve, oventil bredere, 

Stilfene længere, — Frugterne mere agdannede, paa meget 

forte Stilfe og 4, 8:12 ſamlede. Den er Q. Robur B. 

Lin. Fl, fvec, O. feffilis Ehr. Tegninger af den findes 
i Secondat Mem. fur VHift, nar, du Chene Pi, IV, Reit— 

ter og Abel T. 1. Rerner oefon. Pfl. Abbild. T. 178. 
von Sleichen Abbild. T. 29. Burgsdorfs Anviisning 

ved Viborg No. 439. 

Egenſt og Brug. Drue Egen er inter alminde 
ligt Sfovtræe hos os, dog findes Den paa enkelte Ste— 
der i temmelig Mængde. Hr. Holzforſter Schaͤffer 
paaſtaaer vel, „at den ikke er her i Landet”, men de mig 

af ovennævnte Lærde meddeelte Erfaringer beviſe det 

modfatte. J det Hele har den megen Lighed med fore: 
gagende Art baade i udvortes og indvortes Egenſtaber. 

Dog fan den let kjendes ved de ovenfor angivne Marker. 

Drue Egen elſter en højere” Beliggenhed og voxer 

bedre i Djergagtige Egne end Stilk Egen. Dog fordrer 
ogſaa hiius dybtgagende Rødder flere Fods god Ford. 
Den fyringer. ſildigere ud, og dens Frugter modnes ogſaa 
ſildigere. Vedet er mere rødligt, foradere og bærer ikke 
faa foær en Laft, ſom Stilk Egens Ved. Stykker af 
ſamme Storrelſe, fom er angivet Pag. 660, bare fun 
1150 Pd, Som Skibstommer er det ringere. Bede 
kerne bruge det iffe faa øjerne til Staver, og af Snede 
kerne lader det fig iffe faa godt bovie, Overalt fan det 

anvendes til de ſelv famme Arbejder, ſom Stilk Egens 

Wed, men diſſe bille, da Vedet feiv er ſlettere, altid blive 
of mindre Færd. 

285 Som 
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Som Brænde er det naſten Ilgefaa godt ſom Stilk 
Egens Ved. Det brændte temmelig levende, dog vare 
Gloderne tilbøjelige til at gaae ud, faafnart Ilden ikke 

bles nok underholdt. Til et Baal, hvor en flor Mænge 
be Bed brænder paa eengang, gjør det god Virkning. 
Til Tegl⸗ og Kalkbrenderier, under Bryggers pg Vadſtker⸗ 

kjehler anvendeé det med god Nytte. Dog bør man fun 
hertil bruge de ſaakaldte Krobbeltr«er, ſom intet fortrigs 

ligt Gaonrømmer kunne give. Egsentligen burde ben 
foregaaende Art bære Navn af Q. Robur L., men for 
ikke af give Anledning til Forvirring, har jea brugt den 

Benavnelſe, fom nu er almindeligſt blandt Forfatterne, 

3die Art: Dunet Eg (Q. pubescens //ild,) 

Urim, Bladene aflange, paa Underfladen filtets 

dunede, bugtede; Fligene tilrundede. Frugterne aflan⸗ 
ge, kortſtilkede. 

D. 
Voxer vild i Frankrige. 

Blomſtrer i Maj. 

Anmarkn. Denne Art have de Plantekyndige anſeet 

for en Afart af Drue Egen; Lamark har beſtrevet ben 

under Navn af Qv. Robur nigra, Wildenow har forſt 

gjort opmærffom paa, af den er en virkelig Art, ſom beſtan⸗ 

dig beholder de i Artmærfet angivne Kjendetegn. Bladene 

ere meget kortſtilkede, men aldrig frilfløfe, end ikke paa 

Spidſen af Grenene; paa deres Underflade have de et hvidt, 

blodet Fildt. Naar Træet ſtaaer frit, blive Bladene under⸗ 

tiden om Efteraaret aldeleg grønne van Underfladen, men 

beholde dog en Bedæfning af forte aar. — Frugterne ere 

Mindre end Drue Egens, men ligne dennes meeſt. Secon⸗ 

Dat har en god Tegning heraf i Memoires fur PHift, nat, 

du Chene Pl, V, Burgsdorf ved Viborg No, 441 2. 

Egenſt. 
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Egen. og Brug. At denne Art endnu ikke er 
forekommet mig i bore Anlæg, er intet Beviis for, af 

den jo findes jer, Da den efter Wildenows Forſik⸗ 
kring taaler Climatet i Tydſtland omkring Berlin over» 
maade vel, ev det ogſaa rimelige, at den vil kunne tri⸗ 

ves hos og. Dens Dyrkning forde maaſtee være af Vige 
tighed, hois det ev fandt, ſom nogle Forfattere paaſtage, 

at Egen fra det fydlige Frankerige, hvor denne findes & 
fior Mængde, giver godt Tammer til Skibsbysgerie; thi 
det er ellers bekjſendt, at Egene fra de nordlige Climaa 
fer give det fortrinligſte Skibsſtommer. 

Naar man forreſten lægger Mærke til, at diſſe tren⸗ 
de Arter i lang Tid have været holdte for een Art, faa 
Fan man heraf tildeels forffare fig den Uovereensſtem⸗ 
melfe, ſom herffer Sfandt de oekonomiſte Forfattere over 

Fortrinligheden af Egens Wed til forſtjellige Arbejder. 

4de Art: Hvid Eg (Q. alba L,) 

Artm. Bladene tvoerEleftede med ſmale Judſnitz 
Sligene aflange» ligebrede, uden nogen Tand i Spidſen. 

D. | 

Voxer i Nordamerika, til ſtorſt Fuldkommenhed fra 

den 41 til 44 Grad nordlig Brede. 

Blomſtrer i dens Fodeland i Maj. 

Anmeerkn. Den hvide Eg opnaaer Storrelſen af vore 

indenlandſke Egarter, og dens Udfeende har meget tilfæleg 

med Stilk Egens, fornemmeligen medens den endnu er ung. 

Den adffiller fig ifær ved Bladene, hvis Indſnit gane mere 

Paa tvers, ere dybere, ſmalere og mere ordentlige; naar de 

udfpringe, ere de paa Underfladen overtrukne med et hvide 
Fildt, ſom fiden gager reent bort. Frugterne fidde 2-3 

ſamlede paa forte Stilfe, Wangenheim har giver en god 

eg 
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—J af Bladene i Beitrag zur Forſtwiſſ. T. * Fig. 

6. Du Rois Tegning T. 5. Fig. 5, foreſtiller Bladet 

af en. ung Plante. Zåerner T. 731, Burgsdorf ved 

Viborg No, 447. 

Egen. og Brug. Denne Art kraber felø i ſit 
Købeland Sfygge og Læe i de forfte Mar, efter Wan— 
genheims Erfaring, og drabes i modſat Tilfælde af Kul 
ben. Den er frodigere i Bert, og dens Ved bedre i de 
nordlige Egne indtil g4 Grader, end ſydligere. Han bes 
marker dette for at bevife, at Aarfagen, "hvorfor den paa 
nogle Steder i Tyſtland ikke bar viift fig haardfør, ligs 

ger blot Deri, at man far behandlet den urigtig i Barn 

dommen, eller og forffaffet fig Frøe fra alt for fydlige 

Egne af Amerika, hvor den iffe opnaaer nogen Fuldkom— 
menhed. For af dyrke denne npperlige-Træart med Held 
i Danmark, maatte man da ikke tabe hiin Anmarkning 
af Sigte. 

De Egne i Amerika, fom have de fortrinligſte Ege 
af denne Art, beftaae af en tør muld: og ſandblandet 

Leerjord. Den vælger hellere Dalene og de mindre Høje 
til fir Opholdsſted, end de højere Bjerge. De maadeli— 

gin foldere Egne ere dens egentlige Climat. Af de norde 

americanſte Ege vover denne Art meeſt langſom, men - 
Dog meget haſtigere end vore indenlandſte. 

Barken er hvidlig og fun middelwaadig til Garses 
rie. Vedet er hvide, falder i der brunlige, meget fiint, 

temmelig faft og fejt, og antager ved Forarbejdelſen megen 

Glands og Politur. J Varighed fan det dog ikke fættes 
paa Siden af Stilk Egens. Dets Fuldkommenheder 
berve, i Følge Wangenheims Erfaringer, meget paa 
Climatet og Jordbunden. Et Skib, ſom er bygt af 
denne Eg i det nordlige Boſton, varer nogle War længere 

end bet, ſom er bygget af ſamme Træcars i det lidet fods 
ligere 
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ligere Philadelphia, og fuldkommen dobbelt faa fænger 
fom det, der er bygget heraf i Virginien og Carolina. 
Foruden til Skibsbyggerie, anvendes Vedet af den hvide 
Eg ogſaa til Tondeſtaver, til Hjul, Agerdyrkningsredſta⸗ 

ber o. ſ. v. Det giver gode Brænde og gode Kul. Med 
Barken farves brunt. 

Den haftige Vext ſynes at anbefale dette yyttige 
Træ til Dyrkning hos os, hvis det vil taale vort Climat, 

Uagtet Erfaring iffe her fan tale, da det iffe er mig be— 
kjendt, at det er dyrket hos os, faa Gar man bog Grund 

tilat formode dette af folgende: År. Gartner Petri 
hav i flere Jar anſtillet Forſog med flere fremmede Ege— 
arter, for af udfinde hvor høj en Gradaf Kulde enhoer 

af dem kunde taale; han har herved fundet, at unge Eger 

træer af denne Art ikke lide af Kulden, før den nager 21 
Grader. Den formeres bedft ved Frugterne, naar de 
erhoides fra America. Konſtig Behandling giver flet 
tere Træer. | | 

ste Yrt: Rød Eg (0. * E.) 

Urim. Bladene glatte van begge Flader med but— 

fede Yndfnits Fligene ſpidſe, ende fg med en eller fiere 
borſtedannede Tander. 

D. Rod Eg. 

Voxer i Nordamerica indtil den 45 Grad nordlig 

Brede. Dyrkes hos os i engelfe Anlæg, f. Er. paa 

Dronninggaard; jeg heſtriver efter Exemplarer derfra. 

Blomſtrer i ſit Fodeland i. Maj og ligeſaa her 

Udforl. Beſter. Denne Eg naaer i ſit Fedreland en 

Hojde af 60 til ga Fod (efter Wangenheims Angivelſe) 

og holder 2:3 Fod i Gjennemſnit. Barken ſortbrun, paa 

Grenene graa eg glat, morkere Paa de unge eng paa be 

aldre 
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ældre Grene. Bladene aflange, af 6-3. Tommers Længe 

de, glatte, paa Underfladen blegere og forſynede med ſtarke 
ophøjede rødlige Aarer, ſom have et og andet enkelt Haar 
Indſnittene buttede og ofteſt Form af.en Bue. Fligene 

have mod Spidfen 1:3 omtrent 2 Tomme lange borſtedan⸗ 

nede Tænder. Bladſtilkene en Tomme fange, glatte— 

Blomſterne hav: jeg» ikke feer. » Frugterne. ægdannede, 

ofte 2 ſamlede pan forte Stilke. Bageret udvendig 

fEællet, fom hos de foregaaende. 

Anmarkn. Af denne gives flere Afarter, ſom adſkil⸗ 

leg ved Storrelſen og Formen af Bladene og deres Ind⸗ 

ſnit. Herunder høre ſaalebes Q. coccinea Wangenh. Q. 
paluftris &c. Hog os har jeg fun” feet den ovenfor be⸗ 

ſtrevne Hovedart, ſom er tegnet i Du Rois Harbkſch. 

Baumz. T. 5. Fig, 2-32, J Wangenheims Beitr. T. 
3. Fig.7. RKerner Abbild. oefon. Pfl. T. 458. "Af 
diſſe fommer Du Rois Figur T. 5. 3. nærmeft Træet 
pan Dronninggaard. Burgsdorf ved Viborg No, 443- 

Egen. og Brug. Den rede Eg, ſiger Wan⸗ 
genheim, udgjer den ſtorſte Mengde af denne Slagt é 
Nordamericas Skove fra 41 til 45 Grad nordlig Brede s 
Den ſtyer ſaaledes hverken det koldere Climat, eller den 
ringere Jord og træffes ſels i de mere bjergfulde Egne. 
Fortrinlig elffev den en leer- eller ſandblandet Muld⸗ 
jord, ſom ikke er for tør. 

Den vorer, efter Wangenheim, ikke længere end 
fil z20 i det höjeſte 150 Har. Dens Bert ogergaaer & 
de ſorſte so Aar alle andre bekjendte Arter af Eg. F 

Schwoͤbber i Tyffland har en Igaarig Stamme naaet en 
Hojde af 30: Fod, og nedentil 3 Fod i Omkreds, altſaa 
1Fod i Gjennemſnit, uagtet den flod i vand Leerjord og 
Dav i de ſorſte Aar bleven forplantet. 

Bar: 
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Barken kan anvendes til Garbverie. Vedet er 
grovt, brunligt, noget fpradt og braekkeligt, ſpalter let og 

er fom Gavntentmer, der ſtal udſattes for Luft og Band, 
ifte fortrinligt, men lader fig med Nytte forarbejde til 

forTjellige Ting, ſom blive t det tørre. J Nordamerica 
bruges det ifær til Stavre til Sirupz eg Gukkerfade, 
eller og fom Brænde. Det giver gode Kul. Frugterne 
ere en god Fode for Sviin. De lade ſig bedre opbevare 
og forſende end de fleſte andre Egearters Frugter. 

Da denne Art godt taaler vort Climat, voxer ha⸗ 
ſtig og tager til Takke med en ringere Jordbund, fortjente 
Den nok at udbredes mere; maaſtee den endog ſtulle tr 

des i bjergagtige Egne i Norge. Dens ſtore og ſmukke 
Lov anbefaler den meget til Lyſtanlæeg. | 

Ar. Petri (fee forrige Art Wag. 669) har funder, 
at unge Træer af denne Art ikke lide ved Kulden, før 
den mager 17 Grader. Paa Dronningaard har den 
meget godt taalt Kulden i Vinteren 179899, eller over 18 

Graders Kulde, og blomſtret om Vaaren. Efter Burgs⸗ 

dorfs Mening er den haardere end vore indenlondſte Ege. 

6te Art: Tvefarvet Eg (Q. discolor Aiton). 

Urim, Bladene omvendt; ægdatinede,” bugtede, dus 

nede Pan Underfladen; Fligene udſtaaende og ende fig 
med en borſtedannet Spidſe. 

DD, g 

WVoxer i Nordamerica under den 40 Grad nordlig 
Brede. Ba 

Blomſtrer i fit Fodeland i Maj. … Frugterne modnes 

i November, 

Anmarkn. Den bliver et højt Tree, ſom har en 

ſortagtig Bark og meget ſtore Blade, hvoraf nogle have 

oven⸗ 
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oventil 3 ordentlige ſtore Indſnit, ſom mangle hos anbre. 
Bladenes Overflade er morkgron, Underfladen bekledt med 

fine Haar og blød at føle paa; Indſnittene ikke dyſe, men 

lige udftaaende og ſtumpe. Frugten er mindre end hos 

vore Ege, Under Navn af Q. nigra har Du Roi tegnet 

et Blad i Harbk. Baumz. T. 6. Fig, 1. Wangenheim 

i Beitr. jur Forſtwiſſ. T. 6. Fig, 16. Den er Qv, ve 
lutina Lamarck og Q, rubra Walther, Burgsdorf 
ved Viborg No. 444. Hofcomiſſar Børner i Dresden 
anmærfer, at ſmaa Stammer paa 8 til 12 Tommer blomſtre 

allerede der hvert. Aar hyppigt og ſmukt, og fætte fmaa 

Frugter. Sporgsmaalet er, om Hr. Borner ikke forvex⸗ 

lev denne Eg med en anden? 

Egenſk. og Brug. Denne Art opnaaer i fit Fader 
land en Højde af so til 60 Fod og 2 Fods Giennemſnit. 

Den voxer temmelig haſtig, fræver en let, ſandig, mere 

fugtig end tør Jordbund. Stammer paa 16 Aar have 

i Tyſtland naget en Højde af 14 Fod og 3 Tommer £ 
Sjennemfuit, Den taaler meget godt. Climatet faavel 
omfring Berlin ſom Harbke, og efrer Petris Forſog lider 
den forft ved 21 Graders Kulde, derſom fan ellers ved 
Q. nigra har forſtaaet Du Rois, hoilket der er Grund 
til at formode. Dette er tillige min Grund, hvorfore 
jeg har optaget den ber, uden af have Erfaring for at 

den taaler vort Climat. 

Vedet er efter Wangenheims Beretning hoidligt, 
let, grovaaret, noget ſpampet og i det Hele flettere fags 
vel til Gavntommer ſom til Brænde end vore indenland— 

ffe Eges Ved, men fader fig godt bruge til forffjellige 
Arbejder i Mangel af dette. Kalm beffriver der ſom 

ſejt og ikke ler bræffeligt, og paaſtager, at det holder fig 

overmande længe i Vand, og bruges netop i Amerika til 
den 
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den Deel af Laſibaadene, ſom beſtandig Kaace under 
Vand. 

Med Barken farves guult paa Uldent. Frugten 
før noget bitter, Haar den falder af, og Svinene vide forſt 

J— 

æde den, efterat den har fadet Froſt, hoorbed den bliver 
mere velſmagende. 

de Art: Kaſtaniebladet Eg (O. Prinus T.). 

Urim: Bladene. agdannet ovale, dunede paa Un—⸗ 
derfladen, dybe tandede 53 Tænderne brede tilrundede, næs 
ſten ligedannede. 

D. 

Voxer i Nordamerica indtil den 44 Grad nordlig 
Bredt. 

Blomſtrer i fit Fsdeland i Midten af Maj. Frugter⸗ 
ne mednes mod Midten af October. 

Udføri. Beſtr. Denne Art opnaaet i America paa 
ſlet Jord en Höjde af so Fod, og en Tykkelſe af 3 til 4 

Fod i Gjennemſnit; paa bedre Jordmon en langt betydeli⸗ 

gere Storrelſe. Barken er morkgraa. Bladene have er 

langagtig ægdannet Form, ſom nærmer fig til oval, deres 

Længde er omtrent 5 til 6 Tommer, og Breden 2 til 2å 

Timme: Overfladen er morkgron og glindſende, Underflaz 
den hvidgraa med ſtarke Aarer og imellem diſſe forte fine 

Haar, fom fees under Lupen; Tænderne ere (tore, brede tils 

rundede. Strukturen af Bladene er meget tættere dg fars 
fiere end hos vore Cge: Frugten er ægdannet, guul og 

brunſtribet, den ſtsrſte af alle nordamerikanſke. 

Anmarkn. En Tegning af Bladene findes i Du Rot 
Harbk. Gatimi: T. 6, Fig, 3. Denne hat pad Svpidſen 
af hver Tand en liden Od, ſom ikke findes i Wangenheims 

jon Deel. li u Teg⸗ 
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Tegning T. 4. Fig. 8, ikke heller paa Kerners Tegning 

T. 265, og omtales ikke i Beſktrivelſen hos Wangenheim, 

Wildenow ꝛc. — Burgsdorf ved Viborg No. 442. 

Egenſt. og Brug. Denne ypperlige Eg indtager 
Yidtløftige Skobſtrekninger i America, i en los ſtærk 
ſandblandet Jord i Dalene, ved Floder og Bakke og paa 
be favere føje. Paa ſaadanne Steder voxer den efter 
Wangenheims Beretning temmelig haſtig til en bethde— 
lig Hojde. Selv i den terre Sand, ſom yderſt ſparſomt 
er blandet med nogen Leer eller Muld, trives den godt. 
Den taaler vort Climat og efter Petris Forføg lide unge 
Træer heraf forſt naar Kulden overſtiger 16 Grader, men 
dræbes ikke for ved 21 Graders Kulde. Ved Harbke i 
Tyſtland have 10aarige Cræer naget en Hojde af 13 Fod 
og en Tykkelſe af 3 Tommer i Gſennemſnit. 

Saavel naar den voger i godt og fugtigt, fom i fans 
digt og ført Jordmon, giver den et Hvidbrunligt, ſejt, 
grovt, men faft og varigt Bed. Det bruges til Skibs— 
og Bygningstemmer, til Stavre to. Som Brænde 
og til Kul er det fortrinligt.  Barfen af denne Art ev 
blandt alle nordamerikanſke Egearter den vedfte til Gars 

verie. Frugten ev fødlig i Smagen og en ypperlig Føde 
for Sviin, 

Wangenheim tilraader at dyrke den i Tyſtlaud 
paa fandige, torre og ufrugtbare Steder; men Burgs⸗ 
Dovrfanmærfer, af den paa et nogenlunde fugtigt Jord⸗ 
mon trives bedt og fræver, ligeſom de * Egeorter, 
Skygge og Riisdakke i Ungdommen. 

For af opelſte de ber beſtrebvne nordamerikanſte 

Ege, gjor man bedſt i at korſtaffe ſig Froe fra Nords 
amerika og da heiſt fra de nordligſte Egne, hvor Treeet 

porer, Naar Froet er godt og behandles rigtigt, ville 
De 
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be uüdentvivl alſe trives hos os i det Frie. J modſat 
Fald bor man ikke undre fig over, at Forſegene mislyk⸗ 
kes. Burgsdorf anbefaler at faae de kjelnere Arter 
i Kaſſer med Jord for at funne bringe dem under Tag 
den førfte Vinter, og da i næfte Foraar udplante dem é 
Traſtolen. 

8de Art: Galable Eg (Q. Cerris L.) 

Artm. Bladene bugtet⸗tverkloftede, paa Underfla⸗ 
Den haarede; Fligene ſpidſe, Frugterne ſtilklosſe. Ba—⸗ 

geret bekladt med fange borſtedannede Haar eler Trævier, 

D. 

Voxer i Pſterrige, Schweiz, Italien, Spanien, Les 

vanten 20, Dyrkes hos og paa Dronninggaard, i den hos 

taniſte Have ved Charlottenborg 26. 

Blomſtrer i 

Udforl. Beſtr. Denne Art opnaaer ſamme Hojſde, 

ſom vore indenlandſſte Ege. Bladene have en faſtere 

Struktur. Paa de aldre Træer blive de ſiddende Vinteren 

over. Deres Længde er 4:6 Tommer, Breden 1= til 28 

Tomme. " Overfladen er morkgren og glindſende. Under⸗ 
fladen bleggrøn, bekledt med enkelte korte Haar. Bladenes 

Indſnit ere faa forføjellige, at man let ſtulde falde paa af 

anfee det for virkelig færffile Art, fom i det hojeſte kun er 

Afart. Man finder Dem ordentlig tverkloftede, uden ſynder⸗ 

lige Bugter, og paa det ſamme Trae andre Blade, fom ere 

mindre dybt kloftede, men have frærfere Bugter. Atter ans 

dre, ſom ere dybere tverfløftede og have tandede Flige. En 

anden Afart har dybe kloftede og tillige ſterkt bugtede Blas 
de; alle ere de paa Randen ſparſomt forſynede med Saar, 

fom danne Knipper· Bladſtilkene omtrent af 2 Liniers 

Uu 3 Længde 
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Lengde. Frugten ev neſten trind. Bageret beklædt 
med borſtedannede Forlængninger, ſem fatte i hinanden 

Anmarkn. Vi have hev i det mindſte 3 Afårters 

En pad Dronninggaard med ſterkt bugtede og tverkloftede 

Blade, hvorpaa den Linneiffe Beſtrivelfe: Fol, lyrato-pin- 

natifidis paffer ret godt. Enſi den botaniffe Have, ſom 

fvaret til Figuren hos Berner Abbild, oekon. Pfi. Tab; 

734, og dens mindſte Blade til Du Kois Figur i Harbk. 
Baumz. T. 5. Fig. 7. Endnu i ſamme Have en ander 

med bredere mere tandede Flige. Lamarck har beſtrevet 

den under Navn af O. crinita, og angivet 5 Afarter. 

Burgsdorf ved Viborg No. 456. 

Egen. og Brug. Denne Eg taoler godt vort 
Elimar og har uden Skade udſtaaet 17 Graderé Kulde 
i Vinteren 1789, og over 18 Graders Kulde i Vinteren 
1798-99. Dens Ved er meget faſt; af Bladene fages 
de bekjendte Galebler, ſom ere faa nyttige i Garverierne 

og give den enig vigtige Ingrediens af vort almindelige 

Blek 

ode Art: Piil Eg (Q. Phellos £.) 

Artm. Bladene lancetdannede, heelrandede, glatte. 

D. 

Voxer i Nordamerica paa fave ſumpede Steder indtil 

41 Grad nordlig . Brede. Dyrkes i den botaniſte Have 

ved Charlottenborg. 

"f October: 

Blomſtrer i fie Fædreland i April, og Frugten modnes 

Udfør, Beſer. Piil Egen er ved fine ſmalle lancet⸗ 
dannede Blade meget udmærfet fra de øvrige Arter, Den 

opnaaer en Højde af 30 til 40 Fod og omtrent 1 Fod i 

Gjen⸗ 
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Gjiennemſait. Dens Rødder løbe næften alle vandrette. 

Barken er glat og aſkegraa. Vedet hvidt og bløde, 

" Bladene fancetdannede, 3-4 Tummer fange, % Tomme 

Brede. Frugten er af Storrelſe ſom en for Ert, guul og 

morkgron ſtribet. 

Anmarkn. Wangenheim har tegnet denne Art i 

Beitrag zur Forſtw. 26. T. 5. Fig, XI, Catesby Carol, 
Tab. 17. 

Egenſk. og Brug. J ſit Fadreland voxer denne 
Art pan lave Steder i Sumper. Vort Climat taaler 

"Den godt; i den botaniſte Have hev i Kjøbenhavn ſynes 

den aldeles iffe ar have Udt ved 17 og 18 Graders Kul⸗ 
de. Da den ikke bliver et fort Træ, og dens Ved heller 
ikke anbefaler fig enten til Gauntommer eller Brænde, 
faa fan den kun anbefales i Lyfianlæg, høor den, med 

fine for et Egetræ fjeldne Blade, gjør god Virkning. 

Den fætter en fior Mængde Frugter, men de ere 
pderſt bittre og ædes ikke af Sviig, 

— — CO ——7 — — —ñN 

uu3 Nien⸗ 
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Niende Klaſfſe— 
Nihannede (Enneandria). 

Forſte Orden. 

Tohunnede (Digynia), 

aſte Slægt: Bingel (Mercurialis). 

Slagtmaerke: Med tveboe Blomſter. 
Hanblomſterne: Bageret zdeelt. Kronen mange 

ler. Stoevnaalene ofteſt 9, men afvexle fra 
7 til 12. Stooknoppene kugledannede, Dob: 
belte. 

Hunblomſterne: Bager og Krone ſom ovenfor, 
Froehuſet 2fornet, afamret, 

Udſeende: En Skovplante af Middelførrelfe, med mod⸗ 

fatte Blade og Blomſterne i Bladaxlerne. 

Anden Orden. 

Trehunnede (Trigynia), 

2den Slægt: Rhabarber (Rheum). 

Slægtmærfe: BGægeret mangler. Kronen Gfløftet, 
vedblivende. Froet 1, afladet, 

Udſeende: Store Planter med ſtarke grenede Rodder. 

Blomſterne i en Top paa Spidſen af Stenglen. 

Tredie 
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Tredie Orden. 
Se xhunnede (Hexagynia). 

zdie Slægt: Aaſiir (Butomus), 

Slagtmaærke: Beegeret mangler. Kronen 6bladet. 
Froehuſene 6 med mange Froe. 

Udſeende: En ftor Plante 4 eller ved Kanten af Vand. 

Bladene komme fra Roden, ligne Graſſenes. Bloms 
fterne i en Skjerm. 

ade Slægt: Froebid (Hydrocharis). 

Slagtmæerke: Med tveboe Blomſter. 
Hanblomſterne: Hylſteret 2bladet, 3blomſtret. 

Bageret 3kloftet. Kronen 3bladet, Stoev— 
naalene ſtage i 3 Rader. 

Hunblomſterne: Hylſteret mangler, Blomſterne 
eenlige med Boger og Krone ſom hos Hans 
blomſterne. Froehuſet læderagtigt, tilrundet, 
6kamret, med mange Froe. 

Udſeende: Svømmende Vandplante med krybende Rod og 

Stengel, og runde Blade, 

Nien⸗ 
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NiendeKlaſſſe. 
Nihannede (Enneandria), 

Forſte Orden. 

Tohunnede (Digynia). 

aſte Slægt; Bingel (Mercurialis), 
Slægtmærfe: Med tveboe Blomſter. 

Hanblomſtret: Bægeret 3deelt, Kronen mang⸗ 
fer, Stevnaalene ofteft 0, afverle indtil 12. 

Stevknoppene kugledannede, Dobbelte, 

Hunblomſtret: Bager og Krone ſom hos Han 
blomſtret. Frsehuſet 2fornet, afamret med 
et Froe i hvert, | 

xfte Art: Fleeraarig Bingel (M. perennis L) 

Urim. Stenglen uden Grene, Bladene rue. Fl, 
Dan, Tab. 400, 

D. Bingelurt, 

Voxer hyppigen i Skoyene. 

Blomſtrer i April og Begyndelſen af Maj. 

Udfsrl. Beſtr. Roden fleeraarig, krybende, trævlet. 

Stenglen opret, uden Grene, I Fod bøj, med 2 Kan: 
fer, der føbe ned midt imellem Bladſtilkene, og hvorved 
Stenglen bliver afverlende tveegger. Bladene modſatte, 

ſtilkede, ægdannet » tilfpidfede med budte Saugtakker, der 

ende fig med en hvidguul Kjertel, korthaagrede. Blom⸗ 

ſterne fidde paa en fælles Stilk, ſom udgaaer fra Blads 

axlerne; Hanblomſterne fidde mange famlede paa en fang 

fælles Stile, Hunblomſterne fun et etſer to. Bagorflie 

gene 
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gene æg⸗lancetdannede. Stovnaalene fandt jeg ofteg 

åt være 9, men ogſaa 7, 8 og II. Stovknoppene 

dobbelte, i Begyndelſen gule, ſiden blage eller morkgronne. 

Froehuſet tilrundet med en Fure i Midten, ſom afdeler 

det i 2 Kamre. Froet et i hvert Kammer, morkgraat af 

Farve. 

Anmarkn. Baade Han: og Hunplanten har Bauhin 

fegnet i Hiſtor, pl. 2. p, 978. 

Egen. og Brug. Den hele Plante, men ifær 
den knuſede Rod, har en bedøvende Lugt og en ubehage⸗ 
lig Smag. Derſom man fan troe de Xldres Beretnins 
ger, da er den adelig for Faar, og har endog viift fig 

fom en Gift for Menneſter. Alligevel anbefales den af 
nogle til Fade og roſes fom en god Kaalplaͤnte. Maafkee 
taber den fine ffadelige Egenſtaber ved Kogning. Men 
for af give nogen afgjørende Dom i denne Sag, er det 
noddendigt at anftille nøjagtige Forſog, Hvortil jeg ends 

ny iffe har havt Lejlighed, 

| Saafnart de optagne Nødder fomme i fri Luft, 
hlive de paa Overfladen violette eller fortblaae af Faroe. 
Naar de torres, ffjæregs ſinaa og overghdes med reent 

koldt Band, fager man en Tinctur af en meget ſmuk og 

mættet blaa Farve, fom efter Hofraad Voglers Forſeg 
er mere beftandig mod Sprer, end nogen anden Slag 
Farve af Planteriget. Henſattes denne Tinctur for fig, 

faa antager den efter fang Tids. Forlsb en carmoſinred 
Farve, fom ikke mere forandrer ſig. Koges de blage 
Rodder med Vand, faaer man en violet Tinctur, ſom 
modftaaer alle Reagentia. De tykkere Nødder af Plane 
ten, ſom ikke blive blage i Luften, give med reent Band 

euten kogt elfer paaghdet, en ſmuk Carmoſinfarve. 

us Hoidt 
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Hoidt Liuned og Skrivpapiir, ſom trakkes igjen⸗ 

nem den blaa Tinctur og ſiden torres, faner det blaas 
lige Sker, ſom findes hos nye hvide Silkeſtromper, 
eller Farven af bet hoͤllandſte Poſtpapiir. Men hoers 

ken Uld eller Silke eller Bomuld, ſom var beitſet med 

Allun- eller Kobberoolssning og ſiden kogt med Roden, 

vilde antage nogen Farbe. Men den UD og Silke, form . 

var beitſet med Tinoplssning, Modtog en foag Lillafarbe. 

Anden Orden. 
Trehunnede (Trigynia). 

øden Glægt: Rhabarber (Rheum), 

Glægtmærfe: Vjægeret mangler. Kronen 1bladet; 
6kloftet, vedblivende. . Frøet 1, trefladet. 

rfie Art: Butbladet Rhabarber (R. Rhapon- 
ticum L.) 

Artm. Bladene buttede, glatte, Aarerne paa Une 
berfladen lidet haarede. Bladſtilkene furede paa Doer: 
fladen, Randene tilrundede. 

D. 

Voxer i de ſydlige Provindſer af Rusland; i det 

europeiſte Tyrkie 0. ſ. v. under 50 til 540 nordlig Bre— 

de, imellem Slipper og paa ſtenige Strandbredder. Dyr: 

kes hos os i Haver. 

Blomſtrer i Begyndelſen af Juni. Froene modnes 
hos os i Auguſt. 

Udfoͤrl. Beſtr. Roden fleeraarig, 3 Haandbred fang 
pg tyk ſom en knyttet Neve, grenet, udvendig morkbrun, 

indvendig graa med gule og røde Striber. Stenglen 

2-3 Fod bøj Bladene udbryde af en purpurrsd Skede, 

fon 
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ſom beſtaaer af flere Hinder; de ligge deri fammen foldede 

og ere røde. Rodbladene langſtilkede, meget ſtore, (1 

til 2 Fod lange og vel ſaa brede), tilrundet hjertedannede, 

men med fvagt Indſnit ved Grunden, buttede mod Spidſen, 

ikke bølgede van Randen. Bladſtilken er furet og rod—⸗ 

lig. Blomſterne danne en ſtark ſammentrukken rundlig 
Top. Kronerne ſneehvide. Froet 3fladet, ægdannet 
med et Indſnit ved Grunden, hvor den vedblivende Krone 

ſidder, og forfynet med tre Vinger; den midterfte Deel 

morkbrun med ophojede Punkter; Vingerne guulbrune. 

Kjernen hvid. 

Anmarkn. En ze god Tegning heraf findes i Prosp. 
Alpini De Rhapontico Pisputatio, under Navn af Rhepont, 

Thracicum efter Plantens Vorefted. Ligeſaa i Bocconi 
Muſæum p. 127. 

Egenſk. og Brug. Denne Art af Rhabarber er 
nevpe dyrket hos og uden i den botaniſte Have; men da 
den godt taaler vort Climat, trives i alle Slags Jord: 

mon, vexer haftig til en betydelig Størrelfe og dens 
Dyrkning lover mangeſlags Fordele, troer jeg at burde 

Ginrage til at gjøre den almindeligere bekſendt. J 

Sverige, hvor Kammerraad Haleen har dyrket denne 
Art, udſages Froet enten om Hoſten, i Slutningen af 
Auguſt, eller om Vaaren. J forſte Tilfælde gane Plan— 
terne op før Vinteren og kunne udplanteg om Vaaren. 
J adeon ste ar give de allerede ligefsa fore Redder, 
fom den haandbladede Rhabarber i gde og 1ode Aar; 
deres øvrige Behandling er den ſamme, fom jeg ved 
Denne Art udførligen al angive. 

Smagen af Roden ev ubehagelig beeſt, noget fam: 
menſnerpende og i Begyndelſen, naar den tygges, lidet 

flimet. Lugten er den ſedvanlige Rhabarberlugt, fun 
i goget foagere Grad. Farven, ſtjondt ben forandrer 

| fig 
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fig lidet efter Alderen, er gran i Bunden med flere eller 
færre høtde og røbe Striber og Punkter. Saaledes 
forholder fig i det mindſte den i vor botaniſte Have dyrs 

kede Plantes Nod, hyoraf Hr. Profeſſor Biborg hav 
meddeelt mig flere Sthkker, nogle tørrede i Skygge, 
andre i Soellyſet. — Blinde. og Stengler have en fvag ſyr⸗ 
lig Smag, Frøet er fammenfnærpende. Bed at pnyde 
varmt Band paa den ffaarne Nod fif dette en ſmuk mörk— 
brun Farve. Kon jeg til denne Infuſion en Orlosning 
af Jernvitriol, HE den en gronlig-ſort Farve. Den inde— 

Holder altſag virkelig et ſammenſnarpende eller et Garve⸗ 
ſtof, men, efter dette Forſog at domme, ikke faa meget 
ſom følgende Art. 

Uagtet endnu ingen Gar anſtillet nejagtige Forſog 
med denne Plantes Rod ſom Lagemiddel, faa veed men 

dog af adffillige Jagttagelſer og Erfaringer, art den hes 
ſidder afførende Egenſfaber, ffjønde i mindre. Grad end 
ben haanddannede Rhabarber. Man antager, at der 

i Almindelighed udfordres en dobbelt Mængoe af den her 

Bheffrevne til af udrette der fame fom hiin. Wen be 

SSidres Jagttagelſer herover fan man ſaameget mindre 
forlade fig paa, ſom det faa fjelden med Visbed kan bes 

ſtemmes, hoilken Art de have brugt, Hr. Haleen der; 
imod, ſom hav kjendt og dyrket flere Arter, fan man 

troe, naar han anmærfer, at denne Art/ virker laugſom⸗ 

mere, uden at foraarfage Kneb, og at den ifær-har viiſt 

fig ſom et hpperligt Middel mod forſtſellige Sygdomme 

hos Heſte og Horngoeg. Her ev det, hvor Dorkningen 
af denne Rod bliver af megen Vigtighed. Ved mang—⸗ 

foldige Forſsg anfiilede paa den hervarende Veteringr— 

ſtole, og hvorom i det følgende ſtulle tales, veed man 

hvilfen betydelig Qoantitet felø af den bhedſte Slags Rha⸗ 
barber, der udfordres for at gjøre bogen Virkning mø 

y⸗ 
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Dørene: | Koſtbarheden af dette hoperlige Middel, naar 
det Cal haves fra Apothekerne, vil altſag ofre afholde 

Dyrlagerne fra af bruge der. Dyret man derimod 

denne Rod, der voxer næfteti hvor man planter deg, uds 
fordrer fun liden Kogt, og opnaager i en £id af 3- 4. 

Aar en Vægt af 10 til 12 Pund, da maa den ſaaledes 
fkunne havs før meget billig Priis. Jeg beklager, at 
man her iffe hur havt Forraad nok af denne Art cif 

dermed at gjøre faa beſtemte Forſsg ſom med svence af 
de følgende Urter. | 

De Jaikſte Koſakker, paa; hois Sletter den voxer 
bild, anſee den, efter Beretning af Pallas, for et pys 
perligt Medicament; de ſatte den paa Brændeviin, ſem 

den giver en hojguul Farve, og berjene fig af den med . 
Hytte mod forſtjellige Sygdomme. | 

J Gurjef bruger man om Vaaren de unge Blade 
til Kaal og i Supper, ſom et godt Middel mod den der 
almindeligen herſtende Stjorbuag. Hvorledes man fager 

én fund og velſmagende Net ſaavel af Bladene ſom Steng⸗ 
Jen, kommer jeg til et omtale under den haanddannede 
Rhabarber. Roden koges ogſaa, og Afkoget bruges 
ſom eg Affsringsmiddel. Kirgiſerne bruge Roden mi at 
farve Lederet zuult. De foge nemlig Roden i Allun⸗ 

vand, og nogle komme heri Faaretelg for at giore Farden 
beſtandigere. Naart Farven er fold, bliver den ſom en Dejg, 
hvormed Skindene nogle Sange overftrygeg paa begge 
Sider, hvorpaa de tørres og gnides blade. Saadanne 
Skind kunne vaſtes ofte uden at tade den guulbrufe 
Farve. Ogſaa Uld farbes gunit heri, Man feer her⸗ 

"af, at Rhabarbaren indeholder megen Farveſtof, hoilket 
jeg ogfaa ved en af de føtgenseå Arter ſtal godtgjisre med 
chemiſte Forſog. 

aben 



636 Nihannede. 

2den Art: Bølget Rhabarber (R. undula« 
tum L.) 

Artm. Bladene bolgede, ſoagt laadne. Bladſtil⸗ 
kene flade ovenpaa med ſtarpe Kanter. 

D. 

Voxer vild i Siberlen i be Sajamſte Bjerge mellem 

Jeniſej og Baikal, wed Belaja, ved Kudafloden o. f. v. 

i leerholdig Muldjord eller paa Sandfletterne ved Flos 

derne ̟  

Blomſtrer hos og i Maj og Suni. 

Udfør, Beſtr. Roden fleeraarig ; i paſſende Jord—⸗ 

mon finder man den undertiden af en Arms Tykkelſe og 

flere Fods Længde. Almindeligen er den oventil knollet 

øg deler fig derfra i Grene.  Rodbladene aflange, hjevs 

tedannede, bølgede paa Randen, Overfladen bekledt med 

meget korte Haar, hvoraf den er graaladen. Stenglen 

trind, opret, af en Mands Højde, tre Gange længere end 

Bladene. Blomſterne fidde i aflange Toppe, deres 

Stilke udfpringe. fra Bladaxlerne. Kronerne hvide, klok— 

kedannede, de 3 yderſte Flige korteſt. Stovnaalene af 

— lige Længde med Kronen. Froet trefladet, egdannet-py⸗ 

ramideformigt, ſvagt ſtribet og morkbrunt i Midten, med 

guulbrune bolgede Vinger. 

Anmarkn. En Tegning heraf har Linne givet i 

Amoenitstes acad. Vol, 3, T, 4. Den ſamme Tegning 

er efterlignet i formindſtet Storrelſe i Linne volfåndiges 

Pflanzenſyſtem 6ter TH. T. 50. Fig, 1, Gartner far 
tegnet Frugten i De fruct. pl. T, 119. 

Egen. og Brug. Hvor denne Art voxer vild, ce 
ben meeſt krydret og ſterk af Lugt og Smag i Muldjord; 

den 
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bets raadner let paa lave og vaade Steder, ſieldnere é 
hojere Egne; i Sandjord holder dem fig friſt, men blis 
ver fun liden, Roden er udentil omgiven af en spud 
fortbrunn Hud, hvorunder ligger en tyk guul eg ſaftrig 

Bart (Dette er Tilfældet med alle Arterne) Naar dette 
borttoges og den indre Deel tørres, da ligner denne als 

deles den Rhabarber, ſom, ført fra China, fælges paa 
Apothekerne; den hav ſamme Lugt, er ligeſaa ler og af 
ſamme Farve, Fun noget mere hojguul og Schkkerne 
mindre. Saaledes beffriver Geotgi ip, Reife im Rus— 
ſiſchen Reich“ de vilde Rødder, four han der felo har fest. 

Ved at ſammenligne den, ſom er boret i vor botas 
niſte Have, med den bedſte fra Apothekerne, finder jeg 
følgende af anmærfe: Den egendemmelige Rhabarber—⸗ 
Lugt beſidder den hjemmeavlede bølgede Rhabarber i 
ſamme Grad ſom hiin, fun er den mindre kryöret. Sma⸗ 

gen ev ſterk, men mindre væmmelig, Under Tænderne 

føleg den ſomme Knirken. J Farve er den blegere; 
Dog maa man herved mærfe, at Alderen, en ſtorre eller 

. mindre Grad af Tørring, Maaden hvorpag Roden er 

raspet 0. f. 0., fan gjøre Forandring heri. En Infu— 
fion heraf blev lys guulbrun og gjennemſigtig; af hiin 

derimod mork guulbrunn; med JFernvitrtol blev den 
ſterk gronligſort, ſaaledes at det grønne fun fees mod 
Kanterne. Toe man flutte herfra, faa overgager den 

de ovrige Arter i Mængde af Garveftof, og figner heri 
aldeles den fra Apothekerne. 

De Irkuzſte Læger give 15 Drakma af denne Rod 
for af udrette det ſamme, fom med 5 Drafma af den 
chineſiſte; i Nertſchinſt derimod bruges af den indenland⸗ 

fe fun en Skrupel, efter Georgis Beretning, faa ag 
man i Apothekerne der flet iffe bruger den chineſiſte Rha⸗ 

barber. Om denne Forſtjel ligger i Climatet eller Ros 
dens 
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dens Tarring, veed man endnu ikke. J lang Lid holdte 
man den ſaakaldte rusſiſte Rhabarber for at vare denne 

Art; men man er nu overbeviiſt om Urigtigheden heraf; 

Bladene give en fyrlig velſmagende Kaal, ſom den 

forſte og anden Gang, mat ſopiſer deraf, foraarfuger en 

Smerte i Svælget, fom om der Blev fåmmenfnøret, meg 
ſom naar man vannes dertil, iffe mere foores. Mon 
Aarſagen hertil ligger i den ſtoörre Mængde af Garveſtof, 
fom denne Art indeholder? — Huusdyrene vrage Biao 
dene. Deng Dyrfning og øvrige Behandling et ben 
ſamme, fom ved følgende Art finde anmarket. 

adie Art: Haandbladet Rhabarber (R. palma= 
tum L.) 

Artm. Bladene haanddannede, rue; Fligene ſpid⸗ 
ſe. Bladſtilkene oventil foage furede, med tilrundede 
Kanter. 

D. Rhabarber. 

Voxer i China. Dyrkes hos os udenfor Kjøbenhavn 
paa gammel Vartotis 

Blomſtrer i Juni. 

Udfsrl. Beſer. Roden fleeraarig, meget tyk og gre⸗ 
net, udvendig guulbrun, indvendig meeſt guul, i tør Til: 

ſtand marmoreret med hvide, gule og rødlige Striber— 

Stenglen af Mands Højde, glat, plettet. Bladene 
udbryde af en rsdfarvet Skede. De beſtage ofte af 5 

ftore Flige, ſom igjen have ſtörre eller mindre ſpidſe Ind⸗ 

jnit; begge Fladerne rue. De ere af en Fods Storrelſe 

og derover. Blomſterne danne en ſtor Top; Stilkene 
iidføringe 3 i Tallet fra. hver Bladaxel. Kronen hvid, 

Gfliget; 3 Flige ſterre, ægdannede, 3 mindre, mere tilrun⸗ 

dede, 
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dede. Froet trefladet, ægdannet-aflangt, morkbrunt i 
Midten og lidet rynket; Vingerne lyſere. 

Anmarkn. Tegninger heraf findes i Philofophical 
Transad, Vol. 55. T. 12 og 13; den fanme i forminds 

firer Størrelfe i Lin. Pflanzenſyſtem 6 Th. T. 50. Fig, 
2. En anden i Linnei Plant, rår, Hørt, upfal, Fase, prim, 

T. 4. Gærtner hat tegnet Frøet i De fruct. pl, T. 119. 

Egen. og Brug. Efterat man havde forkaſtet 
den Mening, at den bolzebladede Rhabarber var den 
ſamme ſom den, der fra China over Rusland bragtes i 
Apothekerne, antog man almindeligen den fer beſtrevne 

Art derfor. Grunden dertil var, af den rusſiſte Res 
giering havde af en tartariſt Kſobmand, ſom aarligen 
lesberede en betydelig Ooantitet af den ægte Rhabarber, 
forlangt Frøe af denne Plante, og of man ved at fade 
diſſe, ſom efter hans Forſikkring vare tagne af den ægte 

Dirt, Hi den haandbladede Rhabarber. 

Atter er nu denne Mening bleven omforget. Apo⸗ 
thefer Sievers var Medlem af en Expedition, ſom den 

afdøde Kejferinde af Rusland, Catharina den ander, 
foranſtaltede udſendt for at opføge den ægte Rhabarber⸗ 
ante Efterat denne Mand, fom var udruſtet med 
Kundſkaber i alle Dele af Naturhiſtorien, har i flere Aar 
berejft De (Egne, ſom ligge dem nærme, hvorfra Rha— 

barberen faaes, beretter han nu i 7de Bind af neue 
nordiſche Beitråge: at ſaabel hans Reiſer, ſom Be 
kjendtſtab med Bucharerne har overbebiiſt ham om, af 
endnu ingen Europœeer har feet mere end tørrede Rødder 

af den ægte Rhabarberplante. Alt Froe, ſom man hide 
indtil hav erholdet under Navn af ægte Rhabarber, er 

falſt. Alle Beffrivelfer og Eftertetninger om denne 
Plante erflærer han for urigtige. Al den Rhabarber, 

aben Deel. x x ſom 
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ſom gaaer i Handelen, kommer fra den chineſiſke Stad 
Sinin eller Selim, fom ligger i Gouvernementet Schen— 
ſchi imellem 35 og 40 ? nordlig Brede, Rhabarheren 

graves i de heromkring liggende Bjergegne ved Koko— 
Moor og ved Udſpringet af den fore Flod Ehoucho, af 
Bonder, - Fattige og hoem fom har Loft dertil.  Naat 
den er renfet fra Jorden, ſtjeres den i Stykker og uden at 
flilles ved Barken, træffes den paa Snorer og tørres. 

under S fur, uden at Solens Straaler nage den. Dette 
medtager et heelt Aar, hvorpaa den renſes fuldkommen 
ag gaaer i Handelen. Hr. Sievers aumarker, at den 
ogſaa ſamles i Provindſen Se⸗tſchuen paa Bjergene, hvor 
Floden Pas long udfpringer, men at alle de Folk, ſom 
grave den, kjende for godt deres Fordeel til at de ſtulde 
overlade Europaerne Froe af en Plante, hvorved de 
famile fig Rigdomme. Planten ſtal ikke vore til nogen 
fynderlig Hsjde, have runde Blade, fom paa Randen ere - 
tandede med næften ſtikkende Spidſer. Saavidt Hr. 
Sievers. 

Reſultatet af dette ev altſaa, af vi endnu ere & | 
Ubished om, af hvilfen Plante den Rhabarber, form gager 
i Handelen, tages. Vi vikle altſaa hev blot beffjeftige 
og med den haanddannede Rhabarber, fom er avlet her 
i Landet, med deng Dyrkning og de Forſog, fom eve 
anftillede med den. ; 

Man formerer Rhabarberen enten ved Froe effer 
Rødder. Jorden, fom man vælger hertil, bor være en 
ſandblandet Muldjord, ſom ikke ligger ſidt. Den bes: 
hover ingen Gjodning, men maa bearbejdes vel med) 
Spade eller Plov. 

Froet fan udſaaes hos og ſaavel om Foraaret ſom 
om Efteraaret. Det lægges enten i Render, og af de! 
opkomne Planter borttages ſaamange, af de tilbagebli— 

vende 
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vende beholde halvanden til 2 Alens Afſtand imellem fig; 
eller og man udſager Froet paa fædvanlig Maade i ſmaa 
Bede, og udfætter Planterne næfte Foraar i en Planta⸗ 
ge. Man fætter da hver Plante i en liden ophsjet Bunke 

af Ford og giver hver en Atſtand af 1ͤtil 2 Alen, De 
fordre ingen anden Rogt end at de holdes frie for Ufrud, og 

at man aarligen engang opfradfer Jorden omkring dem. 

De blomſtre forſt i andet eller tredie Yar, Man beftems 
mer et vift Antal til at bære Frø, men af de ovrige 

hortiffiæres Froeſtenglen. Førend det 6te War bor de ikke 
optages, (nogle holde endog for, at de bør blive 10 Aar 
gamle); paa den Tid fan hver Rod veje 16 til 20 Pd.⸗ 
fom da ved Tørring og Renéning indfoinder til 3 å 4 
Pund. 

Vil man formere Planten ved Redder, faa opta⸗ 
ges dertil en 3 å 10 Aars gammel Plante, fra hoilken 
Sidersdderne afſtjeres. Hovedroden deles derpaa faas 
ledes, af et eller andet Øje findes paa hoer Stykke, 
ſom ogfaa bør beholde et eller andet af de unge Blade. 
Diſſe Radder udfærteg i Rader, i en Afſtand af 2 Alert. 
De blomſtre i det 2det eller zdie Aar og give i ste og 6re 

gode Rødder. Denne Maade har Profeſſor Swarts 

i Stockholm forſikkret mig at vere den nemmeſte og 
bedſte. 

Naar Moden er opgravet og renſet for Ford, ſtjæ⸗ 
reg den i Stykker af & til 3 Punds Vægt, og ophanges 
paa Snorer for at torres. En rigtig Torringsmaade 

bidrager udentvibl meget til Rodens ſterre eller mindre 
Godhed. Men hviffen er den rigtige? Kan man troe 
Sievers, faa bør den tørres i Sfygge efler under Skur 
i fri Luft uden Varme af Jid eller Soel. J faa Fald 
ev det nodvendigt hog os, at optage Roden om Vaaren, 

da en Rod, der ſaa ſtarkt tager Fugtighed til fig af Luf— 
år" £8119 
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ten, umueligen kunde tørres her om Vinteren. Man 
har foreſlaaet følgende Indretning af en Torreſtue, ſom 
forekommer mig af være god, uden at jeg veed hvor den 
har været i Brug. En aflang, fiirkantet Stue forſynes 
med Vinduer paa begge Sider, og i hver Ende opføres 

en Ovn af Steen eller Jern, fom man fan lægge i uden⸗ 
for. Midt i Stuen bygges en Stellage af 4 Pale og 
Lægter, hvorpaa fvændes 3 Lofter af Sejidug, er nem— 
lig oventil, et i Midten og et nedentil; herpaa lægges 
de ifuffaarne Stykker af Roden. De vendes hoer anden 
eller tredie Dag, og da de overſte, ſom naturligt, blive 

førft tørre, faa flyttes de mellemſte op og de nederſte 
igjen paa diſſes Plads o. f. f. Vinduerne maae have 
Trakruder for af udlade Dunfter og Dampe, og i Varel— 
ſet maa være en Gang vid Siden af Stellaget. Naar 
Roden her er bleven fuldkommen tor, beffjæres og raspes 

den. Hertil har man en Kaffe, fom midt paa har seg 
Trværtræ, hvorpaa en Skrueſtikke eller en Klemme af 
Træe er anbragt, Det, fom under Raépningen falder 
af, opſamles i Kaſſen for at anvendes til andet Brug. 

fyr. Haleen Gar forføgt at torre Rhabarberen i en 
Bagerovn, hvis Hede var noget ftørre end den, man 

almindeligen bruger for af tørre andet Grønfel. Han 

fandt Roden bedſt, naar den var forret ſaaledes uden 

forſt at fomme i Solen, Sihkkerne maae flittigen omrores 
og vendes i Ovbnen; bedſt var det, hvis de kunde hænges | 
op, da de herved førredes bedre, og megen Umage fvares 

deg. Af den Maade fan man da vel betjene fig, hvor 
man fun dyrfer Roden i der Smaa. Profeſſer Swarts 
anſeer alligevel den Törringsmaade, fom feer uden kon— 
fiy Varme, for at være den dedſte. Paa de Prøver, 

ſom År, Profeſſor Viborg har tørret i Solen og i Sfygs 

ge, finder jeg ingen Forſtjel. Baron Ehrenſpvaͤcd an: 
. 2 befa⸗ 
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befaler følgende Maade: De 10. Aars gamle Rodder 
optages tidlig om Vaaren. De lægges da i nogle Dage 
paa en fri Plads for at vindtørres og befries fra den 

Fugtighed, fom følger med dem af Jorden. Derpaa 
afffjæres Grenene, hvile ligefom Hodedroden deles i 

| mindre Stykker og befries fra aft det, ſom maatte være 

fordærvet af Orm eller deflige, hvorefter Stykkerne, hvis 

Vejret er tort, igjen udbredes nogle Dage, og vendes 
dagligen et Par Gange. Naar nu den udvendige Fug— 

tighed er bortdunſtet, fættes be ſtorre Stykker paa ſmale 

Fyrrepinde, og ophænges paa et ført Sted, hvor der er 

Vindtrek, men ingen Soel. Paa denne Maade tørres 
de til Auguft Maaned. Naar de ere fuldfommen tøre 

rede, bar man endda. bevare dem paa ef ført Sted, da 
de faa ſterkt træffe Fugtighed til fig af Luften, og derved 
blive mindre brugbare. 

Hvor man dyrker Rhabarberen i det Store, bør man 
hade 3 til ro Agre eller Bede, hvoraf er beplantes hvert 

ar, for ar man derefter aarligen fan afbenytte et Bed. 

Naar den hjemmeablede haanddannede Rhabar— 
ber ikke er optaget for tidlig og vel behandlet, da har Ros 
den omtrent famme Smag, Lugt og Farve, fom den 
chineſiſte. Jeg figer omtrent, thi jeg Fandt den altid 
mindre akkel af Smag og mindre haard og faſt. En 
Infuſton heraf blev morkbrun, med Jernvitriol grønlige 
fort, men langt fra tffe faa fort fom Inſuſſonen af den 
bolgebladede og é neſiſte. Stenglen og Bladene have 

"en fvag, lidet bifter og fammenfnerpende Smag. 

Hr. Apotheker Peckel har gjort fig fortjene ved . 
førft hos 03 at opelſte Rhabarberen i det Store. Saas 
vel paa Kongéberg i Norge, fom ved Kjøbenhavn paa 
gammel Vartov, har han fore Plantager. Da man 

Ed, hvor lang Tid ver gaaer hen, inden Rhabarberen 
AE 3 naaer 
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naager fin Fuldkommenhed, faa er det forſt nuu, at han 
kan tilberede den til af gage i Handelen. Det er da 

vel værd at vide, hvorvidt Dyrkningen af denne Plante 
er fordeelagtig her Landet, og hvorvidt den fan bruges. 

Den ægte chineſiſte Rhabarber fjabe Apothekerne 
her i Qvantitet for 4 Rolr. 3 5 Rolr. Pundet. Hr. 
Peckel formener af kunne fælge. den hjemmeavlede med 
Kordeel for 1 Rolr. Pundet. Derſom det nu kan 
bebiſes, af den hjemmeavliede ev ligefan god ſom hiin, 
eller blot at man i viſſe beſtemte Tilfælde Fan ruge den 

iſtedet for hiin, faa cv Fordelen for det Almiadelige ty⸗ 
delig nok. 

Vor beremte Chemiſt, Hr. Apotheker Tychſen, 
har anſtillet Forſog med den Peckelſte Rhabarber avlet 
paa Kongsbera; Reſultatet heraf er: at denne Rhabar⸗ 

ber giver et Pulber, en Tuctur, en Eſſenz og et Ex⸗ 
trakt, der ikke viger de famme Præparater af den bedſte 

chineſiſte Rod.  Dgfaa holder den Kalkjord og Sukker⸗ 
fyre ligeſom hiin. Hr. Profeſſor Tode anmelder i fine 
Sundhedsblade, at han har forføge Pulveret, Infus 
fionen, den vandagtige og ſpiritusſe Tinctur paa Mens 
neſter, og at diffe Præparater have opereret paa famme 
Maade, ſom den bedſte chineſiſte Rhabarber almindeligen 
plejer. Paa den kongelige danſte Veteringrſtole ere fol⸗ 
gende Forſog paa min Begjering blebne anſtillede: 

afte Forſog: En ſtor Vallak, ro Aar gammel, fif 5Pd. 
af den bedſte chineſiſte Rhabarber, leveret mig af 

Profeſſor sg Apotheker Manthey. Rhabarberen 
Blev lavet til Latværge med Vand. Efier 36 
Timer kaſtede Heſten tvende Gange tynd Gjsdning, 
øgi 12 Timer derefter vedblev Gjodningen at være 
lidet mere oploſt end naturligt, Dette Forſog bleg 

onſtillet for at man kande ſammenligne Virknin⸗ 
gen 
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gen af den hjemmeablede Rhabarber med den chine⸗ 
fiffe, ogs efterat man i Forvejen vidfte, at 4 Unzer 
af den chineſiſte Rhabarber ingen Virkning havde 
paa Heſten. 

2det Forſog: Den ſamme Heſt fik 7 Dage efter > Pd. af 
den paa Kongsberg i Norge avlede haandbladede 

Rhbabarber, meddeelt mig af Hr. Apotheker Peckel. 
Rhabarbaren var optaget for 6 Aar ſiden, og ikke 
behandlet van den allerbedfie Maade. Omtrent 

36 Timer efter Indgioten gjødede Heſten fyndt, men 

Sjødningen blev haſtigere igjen naturlig, end efter 
den chineſiſke. 

zdie Forføg: Efter 5 Dages Forlsb fif ſamme Heh 3 
Pd. af ſamme Are Rhabarber, avlet ved Kjoben⸗ 
havn og meddeelt mig af Hr. Peckel. Rhabarbe⸗ 
ren var optaget for omtrent et Mar fiben, da den 
var 5 Aar gammel, Den var flet tørret. Efter 
denne Indgibt ſporedes aldeles ingen Virkning. 

4bde Forſog: Omtrent 14 Dage derefter fif ſamme Heſt 
1 Wund af den her avlede Rhabarberrod. 40 
Timer efter faftede den flere Gange tynd Gjodning, 
og denne Portion af den haandbladede hjemmeav⸗ 

fede Rhabarber virkede i Forhold flærfere end 3 På: 
af den chineſiſte. 

ste Forſog: Toende ftore Hunde ſik høer en Drakma af 
den chineſiſte Rhabarber, uden Virkning. De 
famme Hunde gaves, efter nogle Dages Forlob, 

en ligeſaa ſtor Gave af den norſte, uden Virkning. 
&te Forſog: Tvende halvaarige Grife fik tvende Gange 

hoer en Drakma uden Virkning. 
7de Forføg: Et Barn, iffe Aar gammelt, fif 3 Gran 

af den her avlede Rhabarber, ſom virkede ligeſaa 
ſterkt, ſom den ſamme Qvantitet af den * 
plejer at virke. 

SE 4 zde 



696 Nihanuede. 

gde Forſeg: Et voxent ſterkt Menneſte indtog em Drak, 
ma af den pulveriſerede Rod, adlet i Norge, uden 

Virkning; men den ſamme Mand iadtog efter faa 
Dages Forleb en ligefan ſtor Qdantitet af den chine⸗ 

fiffe Rhabarber, hvorefter heller ingen Virkning 

ſporedes. Forſoeget gjentogeg med den ner med 
lige Udfald. 

Diſſe Forſog ſones at vife, at vi behøve fun. at lære 
den Kunſt at terre Roden vel, for at have et ypperligt 
indenfande Medicament. Heyer har ved cheuſte For⸗ 
ſog fundet den haanddannede Rhabarber, dyrket i Tyſt⸗ 

land, af have ſamme Beſtanddele og næften i ſamme For⸗ 

hold ſom den ch neſiſte. Han anmarker tillige, at Løg 
gerne finde den omtrent ligefaa virkſom. J Sverige 
har iſer Bergius anſtillet mangfoldige Forſog med den 
Der avlede Rod, alle med tilfredsſtillende Udfald. Diffe 
Forſog anftiledes dog fun paa Menneſter, og meer end 
I Drafma behobedes aldrig. 

Man benytrer dette fortræffelige Sægemiddel enten 
fom blot Laxeermiddel, eller ſom afforende og ſtyrkende 
Middel tillige, holke Henſigter opnaaes ved ſtorre eller 
mindre Gaver. Til den ſidſte Henſigts Opnaaelſe maa 
Gaven-være mindre. Born paa et Aar og derunder 
gives indtil 10 Gran af Pulveret, Bern paa 10 Aar 
indtil 20 Gran; Voxne fra 5 til 1 Drakma. Oven⸗ 
ſtagende Forfag vife Forholdet hos Dyr. J Apothekerne 

haves mange Praparater heraf, f. Cr. Rhabarber—⸗ 
Sirup, et hpperligt Middel til at afføre Meconium 
hos nyfadte Byrn. Vandagtig Rhabarber⸗-Tinktur 
et ſoagt afførende og lider irriterende Mibdel, bruges 
mod Vindkolik, mod Buglob, hos Svangre, hvor der raa 
Pulver maattevære for irriterende. - I Forening med Dof: 
mang Draaber er det et nyttigt og behageligt Medicament. 
Rhab. Extrakt, af mindre Virkſomhed end Viet, 

Fur 
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bruges ofte i Pilleform; Har viift fig virffom mod fluor 
albus, | Viinagtig Rhab. Tinctur 0. ſ. v. Brugen af 
Pulveret, ſom Laxeermiddel, foraarfager undertiden 

Forſtoppelſe efter nogen Tids Forlsb. | 

Det Affald, ſom faaes ved Rhabarberens Skral⸗ 

hing, Raspuing ꝛc., fan bruges til Farvning. Hr. Apo— 
theker Tychſen bar anſtillet forſtjellige Forføg med Affal— 
bet øf den norſte Rhab., af hoilke jeg anfører de vigtigſte: 

Han ſtodte g Lod Rabarber Affald, kogte det med 

halvanden Porte Vand til cen Potte, og ff ved Afſiening 
et lysguult Afkog. Ved af gyde hertil en friſt Tinop— 
lssning fif han et ſterkt guult Bundfald, ſom tørret 
havde en lysguul Farve. Ved Tilfærning af oplsſt Sal—⸗ 

miak og ligeſag ved Kogſalt fik han ogfan et guulagtigt 

Bundfald. Med alle Salte, ſom holdte Jern, gan 
Afkoget ef morkbruunt eller ſortagtigt Bundfald. Efter 

ſaaledes at have overbeviift fig om, at Afkoget indeholder 
en Mængde farvende Dele, forføgte han, hvilken Slags 
guul Farve Rhabarberen vilde meddele Tøjet. Fer 
andet Afkog kogte han forffjellige Slags Toj uden Til—⸗ 
ſatning, og fandt, af Uld fik en. hejguul, Silke en guld⸗ 
guul, Bomuld en foag' pailleguul og Linned en blegguul⸗ 
agtig Farve. Han føgte nu ved Beitſemidler ar gjøre 
diſſe Farver beſtandige og at ferheje dem. J ethvert af 

de følgende Oplssninger lagde han Cøjet, medens de end⸗ 

nu bare varme,” fod det ligge deri 24 Timer og kogte det 

derpaa i Rhabarber⸗-Afkoget. Det Tøj, fom var beit— 
fer med Salmiak, med Kogfalt, med Allun, med Viins 
ſteen og med Saftfyre, fif famme Farve, ſom da de 
ubeitſede kogtes i Rhabarber⸗-⸗Afkoget, ſaaledes ſom ovens 

for er ſagt. En Beitſe af Tineplosning gav derimod 
en noget forſtjellig Farve: Uldentoj fi: en levende brands 
guul Farve, Silfe en. hojguul, Bomuld en guldguul og 

FXx 5 Lin⸗ 
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Linned en pailleguul Farve. Med Kobbervitriol ſik Ul⸗ 
dent en lys kaſtaniebbuun Farve, Silke em gronligguulh, 
Bomuld en foag paille og Linned en blegguul Farde. 

Med hvid Vitriol fik Uldent en mørfagtig gronligguul 

oliv Farve, Silke fif en guul Farve, ſom ſpillede i deg 

— 

grønne, Bomuld en ſoag paille og Linnedet blev blegt far⸗ 
vet. Jernvitriol gav Uldent en ſmuk oliv Farve, Sil⸗ 
ken blev ligeſaadan, fun morkere, Bomuld antog en 
ſtaalgraa Farve, men Linnedet bleb naſten ufarvet. 

PVed at underkaſte diſſe ſaaledes farvede Stykker 

Sabeproven, blev Reſultatet: at den gule Farve bliver 
lidet brunagtig, men tabes ikke, og at den iſcer er beſtan— 
dig paa Uld og Silke. Ved at udfætte den for Solent 
og Luften, hvor andre uægte Farver tabe ſig ganſte, bleg 
Denne mere marfgnul eller brunggtig. Det fom var 
beitſet i Kobbervitriol, blev meget, ſnukt i Solen. J 
Eddike bleve de Prøver, ſom bare. beitſede med Vitriol, 
Udet lyſere; alle de øvrige undergik heri ingen For—⸗ 
andering. 

Af diſſe nye og nøjagtige Forſog ſeer man da, at 
Roden er rig paa Farve, og at Affaldet med Held kan be⸗ 
nyttes hertil. Det er at beklage, at en ſenere Opda⸗ 
gelſe af Prof. Chaptal ikke paa den Tid, da diſſe For⸗ 
ſog anſtilledes, kunde være Ar. Tychſen bekjendt; han 
vilde ſikkerligen ellers ved Hjelp heraf have kunnet frem⸗ 
ſtille mere levende og ſtjonnere gule Farver af Rhabarbe⸗ 
ren. Sagen beſtager nemlig i at ſtille Garveſtoffen ud 
af Forbindelſen, hvorved ſaavel det harpix- og gummi⸗ 
agtige Stof, ſom og Extraktivſtoffet, ſikkres den fulde 
£Levenhed af Faroe, Dette kan ſtee ved at tilfætte et 
gollertholdigt dyriſt Stof; med detse Sum fælder Garve⸗ 

ſtoffen fig og i Fardlfuspen bliver blot de Stoffer opløfte; 

ſom have er levende og ſtarkt guult. 

Steng⸗ 
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Stenglen Har en forlig ikke ubehagelig Smag. 
Naar den ev fogt, har Marven megen Lighed i Smagen 
med bler, Hr. Tychſen har med megen Nojagtig⸗ 
hed underføgt Stenglens Saft og funder, at den beſtager 
af Xbleſyre. Stenglen feiv føifes paa mange Steder 

ſom en velſmagende Ret, Den tillaves ſom Spinat; 
den bruges i Sager; den ſpiſes raa ſom Salatꝛc. 

ade Art: Tæt Rhabarber (R. compaétum L) 

Artm. Bladene naſten lappede, buttede, ſtinnende, 
glatte, ſtarpt tandede. 

D. 

Voxer i Tartariet, China ꝛc. Dyrkes hos os i Havers 

Blomſtrer i Suni. 

Anmarkn. Denne Art ev kjendelig fra de øvrige ved 

fine tykke, læderagtige. Blade, hvis ſmaa Lapper ere tilrun⸗ 

dede og rundtakkede med en bruſket Wand. Jeg anfsrer 
den her, fordi den ogſaa taltes med blandt de Arter, ſom 

. Man formodebe gav den ægte Rhabarber. Den taaler vort 

Climat og fan dyrkes fom den forrige, Det er mig ikke 

bekjendt, at nogen har anſtillet Forſog hermed. Gartner 

hav tegnet Frøet i De frud, pl, T. 119. 

ste Art: Blandet Rhabarber (R. hybri« 
dum Murray). 

Artm. Bladene hjertedannede, tilſpidſede, glatte 
par Overfladen, lidet haarede neden under; Bladſtil⸗ 

kene ovenpaa fvagt furede, med tilrundede Kanter. 

D. Blandet Rhabarber. 

Voxer i den nordlige Deel af Aſſen. Hos os voger 

den ſom vild paa et Dige neden for Kirkegaarden uden 
Norre⸗ 
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Noxreport. Den dyrkes Ras; Charlottenlund, i den bota⸗ 

niſte Save 20. * 

Blomſtrer i Maj og — elfen af Sunt. 

Udførl. Beſtr. Roden fleeraarig, grenet, tyk. 

Stenglen opret, over Mands Højde, uden Grene, beſtroet 

med røde Punkter. Bladene langſtilkede, meget ſtore, 

indtil 3 gods Lengde; deres Figur ev hjertedannet med en 

og anden Tand mod Spidſen. Blomſterne ſidde ien 

Top, fom indtager den tredie, undertiden den. halve Deel 
af Stenglen. Under et lidet brune Skal finde 2, 3 

indtil 6 Blomſter af en ſneehvid Farve, ſtorre end dem af 

den bølgede, mindre end den NHfapontife Rhabarbers. 

Frøet ſtort, vinget, ligner det af den haandbladede Rhab. 

Anmarkn. Murray har førft beſtrevet denne Plante, 

for han opelſkede af Froe ſendt fra vor botaniſte Haves 

Han gav førf en Tegning "af dens Blade i Nov, Commen- 
tarii Göttingenſ. pr, An, 1774, Tom, V, Tab; 12, Siden 

en god Tegning af hele Planten i Commentationes Gått, 

pr. An. 1779. Vol, II. Tab, 1, . 

Egenſt. og Brug. De eneſte Efterretninger, man 
har havt om denne Plante, findes tovennæonte Commen⸗ 
tationer af Murran og i der Naturforſcher 18 St. af 

Grøften Rimrod; men alt dette angaaer egentligen fun 
Planten fra botaniſt Synspunkt betragtet; faa meget 
befto kjerere er det mig. ber at kunne give nye og paali⸗ 

delige Erfaringer angaaende dens Egenſtaber og Nytte, 

Hr. Profeſſor Viborg har fat mig i Stand hertil. 
Blandt de Korføg, ſom han efter. det fongelige Nentes 
kammers Foranſtaltning foretager paa Charlottenlund, 

er ogſaa et Anlæg af en Tiden Plantage af blander Rha⸗ 
bar⸗ 

SE 



barber. Hans Nidkjerhed for Videnſtaberne har jeg ag 
takke for Meddelelſen af de hidhsrende Efterretninger. 

Den blandede Rhabarber udſaaedes paa Charlot⸗ 
tenlund om Vaaren, og faa mange Planter borttoges, 

at de obrige havde en Afſtand af 3 Quarteer fil en Alen 

imellem. fig. SF tredie og fjerde Yar bleve de optagne. 

De tregarige gave da Rødder fra 2 til 3 Commer i Gjen—⸗ 
nemſnit; de ficegarige vare noget flørre, men dog i uhe— 

tydelig Grad. ao Alen Ford gav 2 Lpd. tørret Nod. 
De treaarige førredes ved ſterk Kakkelobpnsvarme, hvor— 

Ved de bleve morkbrune; de fireaarige tørredes i Solen 
og ved Lufttrok, hvorved de fiÉ en behageligere Lugt. 

J Smagen af begge Slags kunde jeg ingen For: 
andring fjende. Den var mindre æffel end ten chine⸗ 

ſiſte Rhabarber, men forrefen lig denne. En Infuſion 
med Vand bleb lysbruun, ved tilſat Jernvitriol gron⸗ 

ligſort. 

Folgende Forſog ere anſtillede paa den kongeltge 
Dhrlageſtole med blandet Rhabarber: 

afte Forſog: En Heſt af middelmaadig Storrelſe fif 2.9 
Lod af den vid Kakkelovnen tørrede Rod, vulst 
ſeret og gjort til Latverge med Wand. Efter nogle 
og 3ove Timers Forlob foraarfagede denne Portion 
Ufføring i maadelig Grad. 

adet Forfag: En 6aarig Heſt, 10 Ovarteer hoj, fif 29 
Lod af den friſte Rod, ſom ogſaa foraarfagebe 

Uffering. 

3die Forſog: Den ſamme Heſt, ſom man tilforn havde 
indgivet & Po chineſiſt Rhabarber (fee Paa. 694) 
fif i Februar Maaned 1800 et Pd, Rod, ſom var 

optaget førfi i September 1799, og torret i Solen 
ifri Luft; efter 36 Timer$ Forleb gjodede den 3 

Gange 
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Gange meget tyndt, og Gjodningen vedbled i24 
Timer at være mere oploſt end naturligt. 

abe Forſog: Et Muulæfel fik 28 Lod blandet Rhabar⸗ 
ber uden Virkning. 

ste Forſeg: En Infufion af i Lod friff Rod med Vand 
blev indfprøjtet i Halsblodaarerne paa én togarig 
Heſt, ſom derefter fik Flanfeflaaen, Søced og en 

, Haftig og. fiden Puls. De tvende førfie Tilfælde 
varede et Qbarteer, og de fidfte 5 Timer, hvorefter 
Dyret befandt fig vel. (Jeg anførev dette Forſog, 
fom man funde troe var uhenſigtsmesſig, fordi 

flere nye Ebfaringer paa vor Veterinarſtole dagli⸗ 

gen mere og mere oply ſe Vigtigheden af deslige 
Indſorsjtninger). 

Gte Borføg: 2 Hunde af Middelſtorrelſe laxerede efter 
5 QOvintin af Pulberet. 

7de Forſeg: Hos et Getin, ſom blev indgiver 4 Lod af 
den i Solen og Luften tørrede Rod, vifte den ingen 
affsrende Virkning. 

zde Forſog: Blandt 7 Menneſter, hvoraf enhber indtog 
1 QObintin af den ved Kakkelobnsvarme tørrede 
Nod, laxerede 23 andre 2 fik Kneb i Maven og 
Qbalme; de sovige fornam ingen Virfning. En 
af de tvende forſte Gar fiden indtaget 2 Jviniin, 
ſom virkede ſterkt paa Urinen; nogle Uger efter 
hear han indtaget en ligeſaa ſtor Portion af chine— 
ſiſt Rhabarber, ſom havde ſamme Virkning. 

Paa Veteringrſtolen ev denne Rod brugt mod ads 
ffillige Sygdomme hos Huusdyrene med meget Held, 
Saaledes er den med god Virkning givet Hunde, ſom 
have havt den almindelige Hundefyge, forenet med Bugs 
løb og Blodgang. Mod Koller hos Heſten, naar man 

bag 
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har hadet Grund til at troe denne Sygdom foranlediget 
af Uorden i Underlivet, har man fporet den ypperligſte 
Virkning af Rhabarberen. Den er bleven givet med 
Salt, 3 Lod Rhabarber og 3 Lod Gaft 3-54 Gange dagø 
lig. Man hav ogfaa brugt den med Held til at oppakke 

Wdelpften. 

Efter diſſe Kjendsgjerninger, hois Reſultat er tyde: 
ligt, bor jeg ikke undlade at opmuntre til Dyrkningen 
af en fan velgjsrende Rod. Det er klart, at den koſt⸗ 
bare chineſiſte Rhabarber har næften intet Fortrin for 
denne, uagtet den fun var 3 fil 4 Har gammel og iffe 
førret pan den rigtige Maade. Lg hvilfen Foͤrdeel 
ved dens Dyrkning! Den chineſiſte Rhabarber betale 

vore Apothekere med 5 Rolr. Pundet og udfælge den 
igjen for 10 Rolr. Lad og antage, af bi i dets Sted 
folgte den indeniandſte for 1 Rolr. Pd. og da beregne 
Fordelen. 40 2 Yfen gave i tredie Aar 2 Lyd. tørret 
Rod. En danſt geometriſt Tonde Land fan alsfaa i 3 
Nar give 700 Lpd. til 1 Rdfr. Pundet, ſom udgjer 
11200 Ndr. Skjondt vi her have feet Beviis paa Rha⸗ 
barberens ypperlige Virkning i tredie Aar, faa antage 
dog de flefte, af den behøver 6 Aar for af naae Fuldkom⸗ 

menhed. Satte vi nu det urimelige og for vor, Bereg⸗ 
ning uhældige Tilfælde, at den i de 6 Aar ikke tiltager i 

Stsrrelſe, og beholde ſaaledes det ovennævnte. Forhold 
af 2 Lpd. paa 40 D Ul, faa udbringer en Tønde Land, 

beplantet med Rhabarber, ført efter 6 Aar den ovens 
nævnte Sum, fom da bliver til aarlig Indtægt 1966 
Mdr. Regne vi nu, at den halve Deel af denne Sum 
gaaer bort til Omfofininger ved Jordens Behandling, 
Rhabarberens Tørring og Raspning, faa indbringer dog 
denne Cønde Land aarlig henved 1000 Roͤlr. Nedſet⸗ 
tes endnu Priſen paa Pundet til 3 ME, og avle vi fun 

Det 
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det halve af det, ſom Erfaring har ført at her kan av⸗ 
les, fan bliver Fordelen endda overmaade betydelig. 

Tredie Orden. 
Sexhunnede (Hexagynia). 

zdie Slægt: Aaſtir (Butomus). 

Elægtmærte: Bogeret mangler. Kronen 6bladet. 
Froehuſene 6 med mange Froe. 

iſte Art: SkjermdannetAaſiir (B. umbellatus L.) 
FL Dan. Tab. 604. 

D. Paa Bornholm: Brudelys. Siv med rødagtige 
Blomſter Kyll. 

Voxer i Vand, paa Kanterne af Grovter se. Ved 

Gravene uden for Sjøsenhavns Norreport. Ved Strants 

mollen, Frederiksdahl o f. v.5 i Fyen ved Nyborg, Kſers— 

gaard, Gyldenſteen if. 

Blomſtrer i Juni — Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, hvid, giver mange 

trevlede Rodder nedenfra. Stenglen 2513 Fod høj, 

trind, glat. Bladene trefladede, fvampede, kortere end 

Stenglen. Blomſterne fidde 20 til 20 i en Skſerm, 

fom far et hinder trebladet Soob. Kronbladene 6, 

uligeſtore, roſenfarvede. Fr ehuſene 6, aflange, eenklap⸗ 

pede, kloftede i Svidfen. Frøene brungraae. 

Anmarkn. Tegninger heraf findes i Curtis FI, Lon- 

dinenf. T. 5. Besler Hort. Eyſted. vern. ordo IX, Fol. 

4. Fig. 4. Moriſon Hiftor, 3, fed, 12. T. 5. Fig. 1. 

Gartner har tegnet Frugten i De fruct. pl, T. 19, 

Egenſt. 
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Egenſk. og Brug. Denne Plantes ſmukke Ud— 
ſeende ſynes at berettige den til en Plads iblant Siir⸗ 
planterne, uagtet dens Blomſter ikke lugte. 

Hollæenderne ſtulle af dens Blade og Stengel for⸗ 
færdige ſtjonne og fine Matter, ſom bruges til Tapeſe⸗ 
rier. Ligeſaa flettes ogſaa Kurve heraf. 

Raoden har noget ſtarpt hos fig. (Schrank ams 
fører efter Georgi, at Jakuterne ſpiſe Roden; dette har 
jeg iffe kunnet finde bog Georgi ſelp). Intet Huusdyr 
æder Planten, 

ade Slægt: Froebid (Hydrocharis). 

Slægtmærfe: Med tvebo, Blomſter. 
Hanblomſterne: Hylſteret 2bladet.  Bægeret 

zkloftet. Kronen 3bladet. Støvnaalene 
ſtage i 3 Rader. 

Hunblomſterne: Hylſteret mangler. Blomſterne 
eenlige med Bæger og Krone ſom hos hine, 
Froehuſet læderagtigt, tilrundet, 6kamret, 
med mange Froe. 

afte Art: Vand Froebtd (H. Morſus Ranæ L.) 
Fl. Dan. Tab. 878. 

Voxer i Vanddamme, i Tørvegrave og Srøvter. 

Blomſtrer i Juli. 

Udførl, Beſtr. Roden fleeraarig, giver meget 

lange Trævler, fom gane dybe i Dyndet. Bladene 

fvømmende, tilrundetnyredannede, kiodfulde, glatte, heels 

randede, rødlige paa Underſladen. Hylſteret indeflutter 

2den Deel. Vy y de 
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de unge endnu uaabnede Blomſter. Bageret dybe zklsf⸗ 
tet. Kronbladene hvide, med lidet Guult ved Grus 

den. Stovnaalene ftade t 3 Rader; fra hver af den 

midterſte Rad udgaaer et Legeme, der ligner et Griffel og 

fidder i Blomſtrets Midte; Stifterne i den midterſte i 

og yderſte Rad ere forenede ved Grunden.  Frugtbøs 

ven hos Hunblomſtret er ægdannet og fronet med 3 gule 

Kjertler. Arene kloftede. Froehuſene tilrundede, 

lederagtige, 6kamrede. 

Egenſt. og Brug. Ubekjendte. 

Tien⸗ 
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TiendeKlaffe. 
Tihannede (Decandria). 

Forſte Orden. 

Eenhunnede (Monogynia). 

zfte Slægt: Diptam (Dictamnus). 

Clægtmærte: Bageret 5bladet eller meget dybt gdeelt. 
Kronbladene 5, udftaaende, Stevnaalenes 
Stifter beſtroede med kjerteldannede Punkter. 
Froehuſene 5, ſammenvoxne i Midten, 

Udſeende: En Siirplante i Haver med finnede Blade og 
Blomſterne i Ax paa Enden af Stenglerne. 

aden Slægt: Snylterod (Monotropa). 

Slagtmærke: Begeret mangler, — Kronbladene 8 til 
103; deg til 5 yderſte med en Fordybning ved 
Grunden. — Støvnaalene g- 10. Froehuſet 
4:5famrvet, 4; 5flappet. 

Udſeende: En Snylteplante paa Roden af Treer, med en 

ſtallet Stengel uden Blade. Blomſterne i et Ar. 

gdie Slægt: Andromede (Andromeda). 

Slagtmarke: Bageret zdeelt, farvet, — Kronen ægs 
dannet eller trind, ztandet. Stoevknoppene 
2hornede. Freehuſet zkamret med modleben⸗— 

de Skillevegge. | 

Udfeende: Smaa Bufkverter med fFjønne ſtilkede Blone 
ſter i Bladaxlerue. 

PVy 2 Ade 
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ade Slægt: Klarbund (Arbutus). 

Glægtmærfe : Begeret 5deelt, farvet, Kronen æge 

dannet, ztandet, flad og gjennemfigtig i Bun— 
den, Stoeoknoppene fvagt RES. Frug⸗ 
ten et zkamret Bær. 

Udſeende: En nedliggende Buſt med Blomſterne i Klaſer. 

steSlægt: Roſtblad (Ledum). 

Slagtmarke: Gægeret standen ” Kronen sbladet, 
flad.  Frøehufet sfamret, tilrundet, aabner 
fig ved: Grunden. 

— En liten Buſk med ſmalle pan Underfladen ſiltede 
Blade, ſom overvintre, og hvis Rande ere tilbageruhede. 

Blomſterne danne en Koſt paa Spidſen af Grenene. 

6te Stægt: Vintergron (Pyrola): 

Sfægtmærfe: Bageret zdeelt. Kronen s5bladet. 
— huſet zkamret, zklappet, aabner fig bag 
Siderne. 

Ddſeende: Smaa Buſkvexrter, ſom neſten ligne Urter. 

Anden Orden. 

Tohunnede (Digynia). 

?de Slegt: Steenbræf (Saxifraga), 

Slagtmæerke: Bægeret zdeelt. Kronen 3bladet. 
Froehuſet 2ſnablet, 2kamret, med mange Free, 

Udſeende: Swmaa Planter med trævlede eller kornede Rod⸗ 

der og ſmukke ſtilkede Blomſter paa Enden af Steng⸗ 

len næften i en Top, 

5: 

8de 



Tihannede. 709 

gde Slegt: Knavel (Scleranthus), 

Slegtmarke: Bageret 1bladet, z3kloftet. Kronen 
mangler. Froet 1, indfluttet af Bageret. 

Udſeende: Smaa Planter med ligebrede modſatte Blade, 

og Blomſterne næften i Koſte. 

ode Slægt: Muurboe (Gypſophila). 
Slagtmarke: Gægeret 1bladet, klokkedannet, kantet. 

Kronbladene 5, ægdannede, uden Negle. Frøes 

huſet kugledannet, Tkamret, 5flappet, 

Udſeende: En Plante af Middelſtorrelſe med ſmalle mods 

fatte ved Grunden fammenvorne Blade, og meget fmag 

Blomſter i Toppe, 

rode Slægt; Sabedrojer (Saponaria). 

Slagtmarke: Gægeret ibladet, uden Sfæl ved Grun— 
Den, Kronbladene 5, med Negle. Froehu— 
ſet aflangt, 1famret, 

Udſeende: En ſtor Sirplante med traaddannede Rodder— 

ægdannede Blade og Blomſterne i Koſte. 

ite Slægt: Nellike (Dianthus). 

Slegtmarke: Bageret trindt (tromledannet), rbladet, 
omgivet ved Grunden af 24 (eller flere) Skal. 
Kronbladene 5, med Negle. Froehuſet trindt, 
Tkamret. 

Udſeende: Siirplanter med trævlede Rodder, ligebrede 
Blade og Blomſterne flere ſamlede i Knipper eller 

enkelte | ; 

vy3 Tredie 
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Tredie Orden. 
Trehunnede (Trigynia). 

rate Slægt: Smelle (Cucubalus). 

Slagtmarke: Bageret opbleſt. Kronbladene 5, med | 

Negle, uden Svalgkrands. Froehuſet zkamret. 

Udſeende: Planter af Middelførrelfe med en leddet Sten⸗ | 

gel og udeelte modſatte Blade. 

H 

13de Slægt: Svælgfranis" (Silene). 
Slagtmarke: Bægeret buget. Kronbladene 5, med | 

Negle dg en Krands i Sveelget. Froehuſet 
zkamret. 

Udſeende: Planter af Middelſtsrrelſe af ſamme Udſeende | 
fom forrige Slægt. 

* 

14de Slægt: Fladſtjerne (Stellaria). 

Clægtmærfe: Bageret 5bladet, udſtagende. Kron⸗ 
bladene 5, tvedeelte. Froehuſet 1famret, 
med mange Froe. | 

Udſeende: Smaa Planter med tynde og ſoage Stengler, 
modſatte Blade og Blomſterne næften i Toppe, 

I5de Glægt: Sandvaaner (Arenaria) | 
Slagtmarke: Begeret sbladet, udſtaagende. Kron⸗ 

bladene 5, udeelte. Froehuſet 1kamret, med 
mange Froe. 

Uoſeende: Smaa Planter med leddede Stengler, udeelte 
modſatte Blade. 

Anmarkn.· 
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Anmerkn. Almindelig gønfebid (Alſine medi2)/ fee 

under Klaffen shannede 3hunnede. 

— Almindelig Desmerknop (Adoxa Mofhcatellins), fee 

under Zhannede 4hunnede. 

Fjerde Orden. 

Femhunnede (Pentagynia). 

z6de Slægt: Steenpryd (Sedum), 

Slæegtmerke: Bogeret gkloftet. Kronen 5blader, 
Bed Grunden af Frugtknuden findes 5 hons 
ningførende Skel. Froehuſene 5. 

Udſeende: Saftfulde Planter med flade, puklede eller næften 

trinde Blade, 

17de Slægt: Gjøgemad (Oxalis). 

Slagtmarke: Bageret dybt zdeelt. Kronbladene z5, 
forenede ved Neglene. Stevynaalene ulige— 
lange, de 5 yderfte kortere, ſammenvoxne ved 
Grunden. Froeehuſet sfamret, gkantet, aab⸗ 
ner ſig paa langs. 

Udſeende: Smaa Planter med 3hobede Blade. 

igde Slægt: Klinte (Agroſtemma). 

Slegtmerke: Bægeret 1bladet, lederagtigt. Kron— 
bladene 5, med Negle; Kraven buttet, udeelt. 
Froehuſet 1kamret. 

Udſeende: En ſtor Plante, mellem Kornet. Roden tap— 

dannet. Stenglen udeelt. Blomſterne eenlige. 

RR — 
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zode Glægt: Pragtftjerne (Lychnis). 

Slagtmarke: Bægeret bladet, aflangt, jevnt. Kron⸗ 
bladene 5 med Negle; Kraven meer eller "| 
mindre kloftet. Frsehuſet 1 til zkamret. 

Udſeende: Siirplanter. Roden grenet, Stenglen leddet. 

Bladene udeelte, modſatte. Blomſterne naſten i en 

Top. 

2ode Glægt: Klovkrone (Ceraftium). 
Clægtmærte: Bægeret 5bladet. Kronbladene klof— 

tede, Froehuſet ikamret, aabner ſig i Spidſen. 

Udſeende: Smaa Planter med leddede Stengler og Bloms 
ſterne paa Spidſen. 

21de Slægt: Spergel (Spergula), 

Slagtmerke: Bageret 5bladet. Kronbladene 5, 
udeelte. Froehuſet ægdannet,  1famret, 
5klappet. 

Udſeende: Smaa Planter med ligebrede eller ſyldannede 

Blade i Krandſe eller modſatte, og Blomſterne i 
Skjerme. 

DTiende 
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ore te 
Tihannede (Decandria), 

Forſte Orden. 
Eenhunnede (Monogynia). 

afte Slægt: Diptam (Dictamnus). 

Slagtmæerke: Baseret sbladet, eller dybe zdeelt. 
Kronbladene 5, udftaaende. Stovnaalenes 
Stifter beſtroede med kjerteldannede PunÉter, 
Froehuſene 5, fammenvorne i Midten. 

1fte Art: Hvid Diptam (D, albus L.) 

Artm. Bladene finnede. 

D. Diptam. 

Voxer vild i Tyſkland, Frankerige, Italien 206. Dyr⸗ 

kes almindelig hos os i Haver. 

Blomſtrer i Juni, Sult, 

Anmarkn. ig ypperlig Tegning heraf findes i Far 

gvins Fl, auftr, T, 428. Mindre gøde i Rivins Pen- 

tap, irreg, T. F "23 arwels Herball T. 75. Millers 

Icon. T, 123. Renealm. Spec. p. 121. Beslers Hort, 

Euſt. vern, ord. IX, Fol, 5. Fig, 1. Gærtner T. 69 under 
Navn af Fraxinella alba 

Egenſk. og Brug. Denne Plantes ſmukke pure 
purfarvede eller Hvide Blomſter have forffaffes den en 
Plads i Haverne. Den udføreder en temmelig ſtark 

Lugt, ſom dog iffe er behagelig, Man antog tilforn, 
af den uddunſtede en flygtig Olie, hvorved en Selban— 

fændelfe i Atmoſpharen undertiden fandt Sted. J Sel— 
Py 2 ſtab 
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ſtab med Profeſſor Viborg, Aſſeſſor Schousboe og 
Gartner Holboll gjordes i en ſtille Aften følgende Fors 
fon: Vi holdte et tænde Lys i nogen Afſtand fra Mans 

fon, den et der ſtede noegen Antænding. Wed at holde 

Lyfet lige under Blomſterne, (fede ſtrax et ſaadant Blus, 

fom naar man blæfer Hexemeel (Sem, lycopod.) i Lyfet. 
Bi troede, at det par Stobet af Stobknoppene, fom havde 

foraarſaget dette Blusz men bed gjentagne Forſog lærte 

vi, at Bluffet, naar Lyſet holdtes nedentil, gik beſtandig 

langs op med Sienglen, ſaaledes ſom Lynilden følger 

Lederen. Planten med røbe Blowmſter gav altid dette 
ſterke Blus, ſom ikke fande Sted hos den höide. Lug⸗ 
gen udbredte fig paa en Afſtand af over 30 Ålen, og vat 

aldeles liig den, ſom Planten felo udbreder, Man fan 
da ikke tvivle paa, at der af Diptamens Kjertler udfoes 
Der en ærhertjE Olie, ſom antænder fig pludſelig, naar 
man holder et Lys dertil; men neppe kan man antage, 
gt en Selvantendelſe i Atmoſphæren fulde være muelig. 

For noget mere end et halvt Aarhundrede ſiden var 
Roden berømt ſom et fortræffeligt Lægemiddel mod manges 

haande Sygdomme. Dog blev den naſten overgivet til 
Forglemmelſen, indtil Står igjen anſtillede lykkelige 
Forſog med den mod Vexelfebre, mod fluor albus 34, 
Alligevel ev den ikke kommen almindelig i Brug. 

sden Slægt: Snylterod (Monotropa), 

Slægtmærte: Begeret mangler, — Kronbladene 10 t 
De overſte, 8 i Sideblomſterne; de 4-5 yder⸗ 

ſte med en Fordybning ved Grunden, Stov⸗ 
naalene 10 i de overſte, g i Sideblomſterne. 
Froehuſet 43klappet. J 

aAftt 
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Iffe Art: Vellugtende Saplterod (M. Hypo- 
pirhys L.) 

Urim. Stenglen uden Blade, bekledt med Skal. 
Blomſterne i en Klaſe pan Spidſen. 

D. Tandrod. 

Ikke almindelig paa Traers, iſer Bogens, Nodder; 

i Sjelland ved Dronniaggaard, i Hareſkov ved Sagfværd, 

i lille Dyrehave ved Frederiksborg, i Kaalaas Skov ved 

Adelersborg. J Jylland paa en Banke Veſten for Frideri— 

cia; paa Møns Klint. J Holſteen i Skovene ved Rage 
dorf og Neumuͤhlen. 

Blomſtrer i Sult. 

Udførl. Beſtr. Roden eller Plantens nederſte Deel, 
hvorved den hefter til Rodderne af Bogen, Egen ꝛc., be⸗ 

ftaaer af taglagte, ægdannede, tandede, hvidladne Skel. 

Stenglen = Fod høj, glat og Geflæde med agdannede, 

ftrøcde, gjennemfigtige Skel. Blomſterne danne et nik— 

kende Ax paa Spidfen af Stenglen, ſom efter Afblomſtrin⸗ 

gen bliver opret. Kronerne ere gule, fom hele Planten, 

den sverſte har 10 aflange indvendig haarede Kronblade, 

10 Stovnaale og et agdannet 5klappet Fraehuus; de evri— 

ge 8 Kronblade, 8 Stovnaale og et 4klappet Froehuus; 

dog er dette Antal ikke fan beſtandigt, at man jo underris 

den har fundet det foranderlige, — Stifterne ere haarede 

og Aret nedentil omgivet med en Krands af Haar. 

Anmarkn. Man finder flette Tegninger heraf i Dlue 
kenet Almageft, T. 209. Fig, 5. Mentzelii index et 
Pug. rar, plant, T, 3. Fig, 5. Moriſon Hiftor, ox. 

få. 12, T. 16. Fig, 13. En god Figur i Sowerby 
Engl, bot, T, 69. Roth anfører en Afart under Navn 
af hirſuta, ſom fulde adſtille fig ved en opret Blomſter⸗ 

klaſe 
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klaſe og haarede Kronblade, Frugtboer eg Froehuus, me 

det forſte er altid Tilfældet med vor Plante i moden Til 

ſtand, og det ſidſte har jeg altid fundet hos alle dem, jeg 

examinerebe. 

Egenſt. og Brug. Den friſke Plante har en egen 
behagelig Lugt, paa det nærmefte lig den af Vaarlyſt. 
Denne Lugt beholder ogſag ben tørrede Plante f mange 
Aar. Smøgen er lidet ſammenſnerpende. 

J Everige veed Landmanden at benytte fig af Plans 
ten paa den Maabe, at den tørres 03 gibes Heſte og 

Horngsæg mod Hofte, hoortil den ſom et ſlimigt noget 
oploſende Middel ikke ſynes upaſſende. 

Ved Torring taber den fin gule Farve og bliver fort. 

zdie Slægt: Andromede (Andromeda). 
Slagtwarke: Begeret delt, farvet, " Kronen ægs 

dannet eller trind, ztandet. Stovknoppene 
2hornede. Froehuſet sfamret med modløbende 
Skillevegge. 

afte Art: Rosmarinartet Andromede (A. po- 
lifolia L.) 

Artm. Blomſterne ſidde flere ſamlede paa Spidſen 
af Grenene. Kronerne ægdannede. Bladene afvexlen⸗ 
de, lancetdannede, med tilbagerullede Kanter. Fl. Dan, 
Tab. 54. 

D. Vild Rosmarin Kyll. Rosmarinbladet Lummer 
Øorneman, | 

Voxer i Mohr. Sjelden; f. Cr, i Moſen ved Lynge 

bye ligeud for den ſaakaldie Viintappergaard; i en Moſe 
mellem 

2— 
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mellem Lynggaarden og Bagſvard; ved Kollekolle. J Fyen 

ved Steenſtrup. J Jylland ved Silkeborg. 

Blomſtrer i Maj og Zuni; undertiden anden Gang 
øm Efteraaret. 

Udfsrl. Beſtr. Denne liden Buſkoext bliver ſſel⸗ 

ben over en Fod. høj. Den har en krobende Rod med 

hæften oprette, grenede Stilfe, hvis Bark ev. brun. Ol as 

dene altibgrønne, omtrent I Tomme. lange og neppe Z 

Tomme brede, (vide paa Underfladen. Blomſterne ſidde 

456 ſamlede i enkelte Skjerme paa Spidſen af Srenene. 

Kronſtilkene 1. Tomme fange, ved Grunden omgivne 

af 2 agdannede Skel. Bag ever kſodfarvet. Kronen 

ægdannet, af famme Farve, "men bliver mod Alderen mere 

hvidlig. Stovnaalenes Stifter haarede. Stov— 

knoppene forſynede hver med 2 fine Borſter. Frøene 

meget ſmaa, egdannede. 

Anmarkn. Den her beſtrevne ce An, pol, var, me2 
dia Sp.” plant," cur, Willd, Foruden ovennævnte Øjonne 

Tegning findes andre i Dallas Fl, roſſies T, 77, Liu. 

Fl, Lappon, T, 1. Fig, 3. Buxb. Plant, minus cognit. 

Cent. 5. T. 55. Fig. I. Reitter und Abel Abbild. Tab, 
92. Plukenet Almog. T. 175. Fig. 1. (flet). Bauhin 
Hiſt. 1. pP. 525. — Burgsdorfs Anviisning ved Viborg 

No. 34. 

Egenſk. og Brug. Bladene ere ſeje, noget bittre 
og ſammenſgerpende. Hois den fandtes i frørre Mang— 

dg, kunde den med Nytte bruges iGarverier. Dens 
krybende Rod bidrager til af Sinde de bludere Moſer, og 
gjøre dem ſtikkede til; Torv⸗ 

Faa⸗ 
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Faarene æde den ikke gjerne ; hungrige tage be del 
en og anden Mundfuld, men vrage den ſiben. Svinene 
æde dens 

Den er, faavelfom de sørige Arter af denne ſmukke 
Slægt, meget vanffelig af dyrke og formere, Froet 
gaaer fjelden op, og naar det og ſteer, taale Plauterne 
dog ikke let at omfløttes. Froet af de Arter, ſom vore 
i Moſer og deslige Steder, fader man paa en fugtig 
Jord og dakker det til med Mos. De fom vore paa 

tsrre Steder, ſages i Hedejord. 

Af Slægtens mange ffjanne Urter aged jeg fun een, 
ſom er dyrket med Held hos os i det Frie, og ſom feg 
derfor treer at burde nævne, 

den Art: Tvebegeret Andromede (A. calycu« 
; lata L.) 

Artm. Kronſtilkene eenlige i Bladaxlerne, eenſidi⸗ 
ge; under Bageret findes 2 ſmaa Blomſterblade. Bla— 
dene aflang; ovale, bekladte med ſtellede Punkter, foags 
ſaugtakkede. | 

D. 

Voxer vild i det nordlige Europa og i Nordamerika— 

Dyrkes hos og pan Dronninggaard. 

Blomſtrer i Suns 

Anmecerkn. Saavidt jeg af den blotte Befkrivelſe Far 

demme, ev vor Plante An. e. latifolia Aiton. Ved Kro: 

nerne ev ben let adſtilt fra Aitons var. ventricofa, ſom jeg 

har for mig fra Lapland Arten er yderſt udmærket ved 

Skellene paa dens Blade. Diſſe Skel ere runde, paa den 

morkgronne Overflade ganſte hvide, paa den blegere Under⸗ ; 

flade med en brun Punkt i Midten, hvorved Bladets hele 

Anderflade faner ef brunligt Udſeende. i 
Bufken 



Tihannede. 719 

Buſken har paa Dronninggaard opnaaet en Selde af 
2 God; efter te Exemplarer, jeg beſidder fra Lapland, har 

jeg Grund til at troe, at den der bliver fløvre, Den bes 

folder fine Blade hos os om Vinteren, og fortjener ſaavel 

derfor, fom for dens øvrige ſmukke Udſeende, at opelſtes & 

Lyſtanleg. — Gærtner. har tegnet en afblomſtret Green 

med Bæger og Frugt: Tab, 63, ſom det ſynes af Afarten 

med bugede Kroner. Om flere Arter af Slægten Andro⸗ 

mede vil blive givet Efterretning den anden Deel af 

Burgsdorfs Anviisning ved Viborg N, 33 til 47. 

ade Slægt: Klarbund (Arbutus). 

Slagtmarke: Bageret 5decit, farvet, Kronen ægs 
dannet, ztandet, flad og gjennemfigtig i Bun: 
den. Stovknoppene fvagt hornede. Frugten 
et zkamret Bær, 

iſte Art: Melbær Klarbund (A, Uva urſi L,) 

Artm. Stenglerne nedliggende, Bladene heelran— 
bede. Fl, Dan, Tab. 33. 

D. Meelbarriis Kyll. Almindelig Meelber Zor⸗ 
nemann. 

Voxer ikke ſielden i de jydſte Heder imellem Sandklit⸗ 

terne paa Veſterkanten af JIylland ꝛzcc. J Sjelland paa 

Flyveſandet ved Thisvilde; Kylling vil have fundet den 

ved Frederiksborg. | 

Blomſtrer i Juni. Bærrene: modnes ved Mikkele⸗ 

dags Tider, ſidde Vinteren over. 

Udført: Beſtr. Denne lille DUÆ naager fjelden mere 

end 1 til 2 Fods Hojde ug ligger udftraft over Jorden. 

Bladene ere altibgrønne, omvende; ægdannede, kortſtilke⸗ 

de, 
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de, heelrandede, læderagtige, glindſende paa begge Flader, 

men blegere nedenunder med netdannede Aarer. Bl oras 

ſterne danne en Klaſe paa Spidſen af Steuglen. Kro—⸗ 

nerne fjødfarvede ligefom Bæegeret. Bærrene runde, 
mørfrøde med 5 Frøs. 

Anmarkn. Tegninger heraf findes i Reitter und Abel 

Abbild. T. 91. Lin, Fl, Lappon, T, 6, Fig, 3. Light⸗ 
foot Fl. ſeotica T, 171. Fig, c. d. Blackwel Herb, Tab, 

592. Sandifort Thef. Diſſ. T, 2, Tab, g, Dillon Tra- 

vels through Spain Tab, 1. — Burgsdorfs Anviisning 

ved Viborg No, sø. 

Egenſk. og Brug. Bladene have, i Begyndelfen 
man fmager derpan, en ſammenſnerpende, ſiden en mere 

behagelig bitter Smag. Stenglerne, og heraf ifær Bars 
ken, ere fangt mere ſammenſnerpende end Bladene, men 
mindre bittre, og den træede Deel næften uden Smag, 
De tørrede Blade have em væmmelig fød Lugt lig den faas 

kaldte Lakris ; Nod. En Infuſion af Bladene bliver 
fort ved tilſat Jernvitrioſ. De indeholde en betydelig 
Mængde gummafe Dele, hvori det bittre ligger. For—⸗ 

uden Gummi beſtage de for ſtorſte Delen af Jord og 
noget ildfaſt Ludſalt. 

For nogle Decennier ſiden vare diſſe Blade for 
Orde, form et fortrinligt ſteendrivende Middel. Adſtil— 
lige heldige Forſog, hvor den enten fuldkommen uddrev 

Blareſtenen eller dog ſtandſede de heftige med denne Syg⸗ 
dom forbundne Smerter, gjorde af man næften i alle 
ande forføgte den, men ikke altid med lige Held. Det 
rigtigſte Reſultat, fom man fan drage af Lægernes Øes 
firædelfer for at udførffer denne Plantes Kræfter, ſynes 
at væve dette: at den afgiver ef nyttigt og godt Middel, 
naar en Slappelſe i Hrinvejene hindrer. Afgangen af 

Nyre⸗ 
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Nyre⸗ eller Blærefteen. Man har givbet Pulberet af 
Bladene fra 20 til 40 og 60 Gran 2 til 3 Gange dags 
figen, og i Affog 2 Qvinsin til 2 Potter Vand, De 

modne Bær og Barken have været brugte i famme Henſigt. 

Meelbær Buſten kunde for de jydffe og norffe Gars 
vere udgjøre et vigtigt Garvematerial, derfom man fun 

kjendte Planten og dens Nytte. Fabrieius beretter 
dog, ar mani Bergen har begyndt at bruge den til Sas 
fians og andre tynde Skinds Beredning, hvortil den fore 

længft har været almindelig anvendt i Rusland. 

J Farverierne er den iffe af foragte. Med Bis 
triol give Blade og Bark en god fort Farbe, og med 
Allun en graa. J Island farves al Slags Uldent her? 
med morkbrunt. Paa Roden af Buſten ſtal findes en 
Koſchenille (Coccus uvæ urſi L.), ſom giver en Skar⸗ 
lagfarve. | 

Bærrene, ſom ſpiſes af Ruſſerne, ere ogſaa en 
behagelig Føde for Fugie. Dog er deres Smag iffe 
god. Bladene gide Tobak, hvorimellem de blandes; 
en behagelig Smag. Da Manten for er halvbt Aarhun—⸗ 

drede fiden blev Bragt fra Rordamerifa til Engelland, 

fildrog den fig i denne Henſeende megen Opmarkfomhed; 
men faafnart Linne bekjendtajorde, at den ſamme Plante 

fandtes hyppigen vild i alle nordlige europagiſte Lande, 

og var ſaaledes ingen Sjeldenhed, tabte den med eet al 
ſin Smag og Credit. Saaledes er Verden. 

Kun med Vanſktelighed fader den fig formere, og 
da lettere ved Rodſtud end Froe; af den Aarſag fors 
tjener den ikke megen DOpmærffombhed til Flyveſands 
Dampning. 

Huusdyrene æde den ikke. 

eden Deel. 3 å Ste 
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stå Slægt: Roſtblad (Ledum). 

Elagtmarke: Bageret lidet, ztandet. Kronen zbla⸗ 

det, flad: Fröehuſet zklappet med mange 

Froe, aabner fig ved Grunden. 

iſte Art: Kær Roſtblad (L; paluftre Z.) | 

Artm. Bladene ligebrede med tilbagerilfede Rande 

dg et roſtfarvet ss paa Underftaden. Fl, Dam Tab. 

1031. 

D. Bild Rosmarin, Poft Ryll. 

Voxer efter Kylling ved Ravnſtrup, Leſtrup, Steen⸗ 

lille i Holbeks Amt ꝛc. 

Blomſtrer i | 4 

Aumerkn. Siden Byllings Tid har, ſaavidt 

jeg veed, ingen fundet den i Danmark, Hr. Prof: Vi⸗ | 

borg,” (om Gar gjenfundet de fleſte af de Planter, ſom 

Kylling ne af vore omkring Ravnſtrup, har ikke fees 

denne. g har forgjeves ſogt den i hele Egnen omkring 

Neſtved. 3 gt at Kyll. har forvexlet den med Roe⸗ 

marinbladet Andromede; men da jeg ikke har havt Lejlig⸗ 

hed til at efterføge Planten paa alle de Steder ;; hvor ban" 

angiver den fEnlde vore, fan optager jeg den for at gjøre 

andre opmerkſom derpaa: 

Foruden. ovennævnte ſtjonne Tegning findes en Figur 

heraf i Reitter und Abel Abbild. T. 83. Rerners Abs 

bild. oekon. Pflanz. T. 329. 

Egenſt. og Brug. Om Vaaren udſpreder den 

unge Plante en ikke udehagelig Lugt, ſom ved dens Al⸗ 

der bliver færfere og mere Érybret. Smagen er fans 

menſnarpende og lidet bitter" ed Deſtillatien fages 
et 

| 
| 
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et Vand, fom har en Roſenlugt. Det vandagtige Crs 
trakt ev i Begyndelſen fedt, fiden bittert, og endelig fam: 
menſnarpende. 

Den vigtigſte oekonomiſte Nytte af denne Plante 
turde være dens Anvendelſe til Garbning. Til Kalve— 

ſtinds Beredning er den ifær fundet god, og den giver 
Skindene en egen Lugt. Pallas benægter, ſom Hjen⸗ 
vidne, aldeles den forhen antagne Mening, at Ruſſerne 
fornemmeligen benytte fig heraf til Ryslæederets Bered⸗ 

ning, hvortil derimod Birkeolien anvendes. For at 
bruge den i Garverierne, afffjærer man Grenene i Bes 
gyadelfen af Maj, maar Knopperne begynde at udvikles, 

man torrer dem. paa et ſtyggefuldt Sted og bringer dem 
faa i Mollen. Før man i Sverige anvendte Humlen 
fil Ol, brugte man Rofibladen for ar Érydre dettes é 
Bøhmen om flere Gieder ev Anvendeifen af den hertil 

endnu iffe ophørt. ” Alligevel foraarſager den letteligen 

Hovedpine og Bedøvelfe, hvorfore man aldeles burde 
afholde fig fra at anvende den til et Brug, hoor man 
faa fjelden fan beſtemme, i hvor flor Mængde den nydes. 

Et Afkog af det paaftuaer man flal dræbe Luus hos 
Fjorngvæg og Coviin, ligeſom og Vaggeluus ſtulle fors 
drives, maar man vaffer Sengene dermed, eller blog 
lægger nogle Grene imellem Kladerne. Blomſterne føges 
af Bier. Intet Huusdyr, uden Gederne, æde Buſten. 

Til medicinſt Brug er den iſer anbefalet og an—⸗ 

vendt af de Svenſte. Man finder i deres Skrifter 
mange Bevifer for dens Nytte mod Buglob og Blod— 
gang. J Hoſpitalerne i Stokholm og Upſala har jeg 
fort den hyppigen anvendt mod veneriſt Udſlet, Rings 

orme 2c. Man brugte den indvortes fom The og udvor⸗ 

tes fom Bad, Udentvibl far den ſamme Egenſtaber 

334 ſom 
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ſom Pors (Myrica Gale) og kunde anvendes ſom ders 
(See førfte Deel Side 670). 

6te Slægt: Vintergron (Pyrola). 

Sfægtmærfe: Bageret 5deelt. Kronen z5bladet. Froe⸗ 
huſet sfamret, zklappet, aabner fig paa Sis 
derne, 

iſte Art: Rundbladet Vintergron (P. rotundi- 
folia L,) 

Artm. Sftøvnaalene krumſtigende. Frugtbsren 
nedbojet. Fl. Dan. Tab. 110. 

D. Vintergron, Vinterlillie, Vundlillie. 

Voxer i Skove, paa ſtyggefulde Steder. J Iylland 

paa Bakkerne ved Vejle; i Sjelland i Frederiksdals Skov 

ud mod Fuurſoen; i Skoven tæt ved Rudegaard, ved 

Valibe, Helſingser 3. 

Blomſtrer i Maj, Sunt. 

Udførl. Beſtr. Roden fleeraarig, krybende, traet. 

Bladene fomme alle fra Roden, ere tilvundede, filfede, 

ſvagt rundtakkede, glatte; de fidde ofte Vinteren over og 

ere afltidgrønne.  RNodftilfen 3 til 1 Fod lang, opret, 

næeſten trekuntet, paa Spidfen af denne ſidde Blomfſterne 

i en Klaſe. Kronſtilkene üblomſtrede, med et lancet— 

dannet Blomſterblad. Kroner ne blegt kjodfarvede. Stov⸗ 

naalenes Stifter bøje fig indad mod hinanden; Frugt— 

børen ev længere end diſſe, bøjer fig ned ah, men er 

indbbjet med Spidſen. Aret hoveddannet, 5kloftet. Krøes 

heuuſet kugledannet, tilrundet-5hlornet, 5kamret, 5 blapper, 

med modlobende Stillevægge,  Frsene månge, meget 

ſmaa. 

Anmarkn. 
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Anmarkn. Tegninger heraf findes i Sowerby Engl, 
| bot, Tab, 213. Blackwel T. 594. Rivin Pentap, T. 

137. Sucbfius Hiftor, ſtirp. T. 467. Cluſius Hift, 171. 

116. 3. Moriſon Hift; ox. fed, 12. T. 10. Fig, 1. 

anden Rad. Gartner har tegnet Frugten T. 63. 

Egenſk. og Brug. Denne Plante er mere forfys 
ſtende for Øjet end nyttig for. Oekonomerne og Lægen. 
Den har ingen Lugt, men en ſvag ſammenſnarpende og 

Bitter Smag. Diſſe Egenffaber have fordum ſtaffet den 
en Plads blandt Lægemidlerne, af hvis Taf den i fenere 
Tider er udflettet. Dog brune Ruſſerne og Islanderne 
Den endnu, i Form af Che, mod adffillige Sygdomme, 

ifær Buglob og Blodgang. Med Affoget vaffes Saar. 

Den vrages af Huusdyrene, undtagen af Geden. 

Saavel denne fom følgende Arter ſtage paa Over⸗ 
gangen imellem Buffverterne og Urterne, De ere ſmukke 
nof til ar fortjene en Plads i Haverne, men vanffelige 
at dyrke. De fordre Skygge, en løg Muldjord af fors 
raadnet og oploſt Lob, og taale ikke, at Rødderne blottes 
ved Omſatningen. 

| 
| 
| 

2den Art: Liden Vintergrøn (P. minor L.) 

Artm. Stovnaalene og Frugtboren lige opſtaaende. 
Fl. Dan, Tab. 55. 

9 

Voxer i Skove og paa ſtyggefulde Steder. Sjelden. 

J Sjelland ved Frederiksdal, i Hareſkoven og paa Naſſet; 
ved Kollefolle ud mod Fuurføen. J Sjylland ved Vejle. 

Blomſtrer i Maj, Juni. 

Anmarkn. Den flilles vanſkelig fra foregaaende Art. 

S det hele er den mindre, Blomſterne kdde tættere fams ” 

2333 men, 
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ment, Bagerets Flige ere mere tilſpidſede, Stovnaale⸗ i! 

ne fortere end den forriges og lige, Frugtborens Griffel 

ogſaa kortere og lige opſtaagende; Aret grønlige, 5lappet. 

J den ovenanførte Oebderffe Tegning er det lidet Blom⸗ 

ſterblad, ſom fidder ved Grunden af hver Kronſtilk, ikke 

udført; det findes "dog faavel hos ver Plante, ſom paa 

Exemplarer, jeg har for mig fra Lapland og Norge, Teg⸗ 

ninger findes i Sowerby Engl. bot, T. 158. Rivins 
Pentap. T. 136. 

Egenſk. og Brug. See under foregaaende Art, 

zdie Ares Eenſidig Vintergron (P. ſecunda 2) 

Artm. Blomfterne i en eenſidig ner. Fl. Dan, 
Tab. 402. 

D. Vintergron med ſpidſede Blade API 

Voxer i" Skove paa høje mosfulde Steder, ikke almin⸗ 

delia. J Sjelland i Skoven fæt ved Rudegaard, i Baaſe⸗ 

rup Skov ved Lethraborg, i Hareffoven ved Frederiksdal. 
J Fyen i Skoven ved Kjersgaard; paa Moen ved Liſe— 

lund. 

Blomſtrer i Maj og Juni. 

Udførl, Beſtr. Roden — Stenglen 
buſkartet, forſt nedliggende, ſiden opret,» med Grene, paa 

Tvis Spidfe de falles Blomſterſtilke udſpringe. Bladene 

ere ofteft ægdannede, fjeldnere af en mere tilrundet Form, 

tandede, ftikede, glatte. Blomſterſtilken et Quarteer 

lang med 3-4 ſmaa Skal, lige Blomſterbladene. Bloms 

ſterne, ſom ſidde paa Spidſen, vende alle til cen Side. 

Kronerne hvidlige. Stovnaalene længere end Kro: 

nen; Frugtbøren meget længere end diffe, og længere 

end hos nogen af de foregagende Arter: ; 

Anmarkn. 
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Anmeérkn. Cr Tegning heraf findeg i Smelins Fis 
fibir, Tom, 4. Tab, 56. Fig, 3, ' 

Egenfk. og Brug. Det ſamme ſom bed lorſte 
Art er anført, gjelder ogſaa om denne. 

Anden Orden. 
Tohunnede (Digynia). 

de Slægt: Steenbrak (Saxifraga). 

Clægtmærte: Begeret 5deelt, Kronen 5bladet, 
Froehuſet 2ſuablet, 2kamret, med mange 

Froe. 

rig Art: Fiitſtiltet Steeubréæk (S. Hic- 
g culus L) 

Artm. Stengelbladene fancetdange ede, afvexlende⸗ 
med enkelte Haar. Stenglen uden Grene. Kronſtil⸗ 

kene bekladte med et roſtfarvet Filt. Fl. Dan Tab. 
200. 

ns Æ *2* 
Sjelden. J Sjelland i Langholms Moſen ved Droni 

ninggaard, hvor Hr. Gaͤrtner Bolbéll har fundet den. 

J en Moſe ved Jonſtrup, fundet af Geder og. Viborg. -G 

Holſteen i Torvemoſerne nar Suͤſel. 

Blomſtrer i Auguſt, September, October: 

Udført, Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen x 
Quarteer høj og derover, uden Grene, oventil DA; ry 

og 2blomſtret. Bladene afvexlende, lancetdannede, 5 = til 

ø Tomme lange, beflædte med enkelte Haar, ifer ved Grun— 

Ben,” Paa Spidſen af Stenglen ſidder et til to Blomſter, 
(om ere — for de le HEER Kronfilfen har 
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runde om et roftfarvet Filt. Begerfligene ægdanner 

de, buttede, blive fiden tilbagebøjede. Kronbladene | 

ftore, ægdannede, gule, med ligelobende Aarer og morkere 

Punkter ved Grunden. Frugtknuden aflang. 

Anmarkn. En god Tegning heraf findes i Breyn. 
pl, min, cognitar, Cent Tab. 48. og pag. 106, efterlignet i 

Moriſons Hift, ox fc, 12. T, 8. Fig. 6 anden Rad; i 

Sallers Hiſtor. ſtirp. Helvet, Tom. r. Tab, XI:: 4R 

Gmelins Fl. fibir, | om, 4 Tab, 65. Fig. 3. Jnan af 

dem udtrykker ſaavel det roſtfarvede Filt paa Kronſtilken, 

ſom Oeders Tegning. 

Egenſt. og Brug. Ubekjendte. 

2den Art: Kornet Steenbrak (S, granulata L) 

Artm. Bladene nyredannede, lappede. Stenglen 
grenet. Roden fornet. Fl. Dan. Tab, 514. 

D. Steenbræf, hvid Steenbrek Kyll. 

Voxer meget almindelig paa Enge og Grasgange. 

Blomſtrer i Maj og Juni. 

Udfsrl. Beſtr. Roden fleeraarig, beſtager af mange 

ſmaa, udvendig gule, indvendig hvide Korn, Stenglen 
1 Fod høj, grener, ſtivhaaret ifær nedentil, Rodbladene 

langſtilkede, nyredannede, med buttede Indſait. Stengel- 

bladene mere kortſtilkede, de overſte ſtilkloſe. Bægers 

fligene hearede med rødlige Spidfer, Kronbladene 

Hvide, tilrundede mod Spidſen, fmallere ved Grunden. 5 

af Støvnaalene længere end de oorige. Frugtknu⸗— 

den omgiven af en morkgron Kjertel. Griflerne i 

Begyndelſen forte. med et huuft Ar, fiden udvide de fig fra 

hinanden og antage Figuren af en Fork. Froehuſet 
2kamret. Frøene forte, 

Zinmæren" 
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Anmerkn. Curtis har en ſmuk Tegning af Planten 

i Fl. Lond. T, 50. Den er ogſaa tegnet i Blackwels 
Hers. T. 56. Kniphof Cent, 1, No, ge. 

Egen. og Brug. Koden er lidet fammenfnære 
pende, bitter og ubehagelig i Smagen, Den taltes for» 

dum blandt de ſteenoploſende Midler. Blomſteret har 
en foag, men behagelig Lugt. 

Denne Plante er farverig. He. Commerce Conſu—⸗ 

lent Viborg ved Klædemanufacturer i Kridericia ſtylder 
jeg de nye Forſog, ſom jeg hev fan anføre, 

Planten ſamles, naar den begynder at blomſtre. 

Tøjet beitſes med Allun og Viinſteen idet Side 298 i 
forſte Deel angivne Forhold. Beitsningen fortfætteg t 
2 Timer og Materialet koges derpaa t Farveſuppen i 2 

Timer. Tojet vil nu faae en ſterk ol:ognul Farve— 
Koger man Materialet i Farveſnppen i 2 Timer, ops 
filfer det og kommer i Supyren 1 Lod Jernvitriol og £ 
Lod renſet Vünſteen pr. Pd. Bare, behandler dette deri 
en Time næv ved Kogning, og giver det tilſidſt et Opkog 

i ro til 15 Minuter, faaer Tojet en ſtark graa i det gule 
faldende Farve.  Koger man Allunen og Virnſtenen til—⸗ 

ſammen med Farveurten i 2 Timer og fiden Varene i 
e Timer, faaes en graanuu! Farve. Denne Farve fors 
dunkles, naar Tøjer ten halb Time omrøres i halvbarmt 

Vitriolvand, (4-6 Lod Salzborger Vitriol pr. Pd. og til 
10 å 12 Potter Band), og bliver da mork oliv. 

Huusdyrene (Geden undtagen) æde almindeligen 
ikke den fornede Steenbrek. Saameget mere vigtig er 
ovenſtaaende Efterretning. Man har Gidindtil flet ikke 
vidſt at føre fig en faa almindelig udbrede Plante til Nyt⸗ 
te; thi Creaturene kimſe emdog ad den i Hset. Bierne 
ſege den vel, men for at være npitig i den Henſeende, 

335 burde 
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burde ben indføres i Haverne, hvor ben ogfaa fortjente 
fin Plads ſom Siirplante. 

Zdie Art: Trekloftet Steenbrak (S. ————— 
— ZL.) 

Artm. Stengelbladene kiledannede, trelloftede, af⸗ 
vexlende. Stenglen opret, grenet. Fl. Dan, T ds 

j D. Negleurt Ryll. im ut 

Voxer, ikke almindelig ; + paa be Steder. Paa 

Amagers Overdrev blandt Tuerne; i Ladegagrdsvang ved 

Frederiksborg, med. tvende. Broer over Vejen. J Fyen ved 
Ulriksholm, Vikkelsse ꝛc. i . 

Blomſtrer i Maj, Juni, R i 

2Mdfsrl. Beſtr. Roden aarig, Magn "Sten glen 

tr Singer lang og derover, grenet, rødlig, bekledt med 

Saar, ſom Have en Fertel pan Enden og et heraf klebrig 

Roͤdbladene ere enten trekloftede eller udeelte og lobe 

ned i en Stilk; Stengelbladene ſtilkſoſe, ſjelden deelte, 

haorede. Bageret haaret, lidet kortere end Kronen, 

ſom er Hvid, $ Froehuſet aabent * Spidſen, og man fan 

med Lupen ſee det lidet Sk illerum, ſom ſtiller det. i. 2 

Komre… Grifherne danne 2 Horn paa Fréchuſet, og 

Sievnaelenes Stifter, ſom ikke falde bort, ſtaae rundt 
omkring det, ſom ſterke Pigge. — 

Anmarkn. Curtis hav en ſtjon Tegning heraf i FL 
Lond. Tab, 129. Blackwel har tegnet den flet i Her— 

ball T. 213, Moriſon har en bedre Figur i Hift; ox. 

ſee. 12. Tab, 9. Fig. 31. Paa Ladegaards Marken ved 
Frederiksborg har jeg fundet. den over ar Quarteer hoj; paa 

— er den * meer end I tit 2 — 

Egen. 
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Egenſk. og Brug. Dens Smag er lidet forlig, 
Nan har engang anbefalet den mod Suꝛiſet. Forreſten 
er dens Nytte ubefjendt, 

abe Art: Nogenſtenglet Secuviot (5. hyp⸗ 
noides L) | 

Artm. Bladene ligebrede, udeelte eller tverkloftede. 
Vandgrenene nedliggende. Stenglen opret, næften uden 
Blade. Fl. Dan. Tab. 348. 

Arnmarkn. Blandt en Pakke Planter, ſamlede i Fyen 

og fendte mig derfra, findes ogſaa denne Art af Steenbraæk, 

uden at Voxeſtedet er nojere angivet. Da det ikke er 

uſandſynligt, af denne Bjergplante, ſom trives fan, vel é 

Haver, virkelig ogfan fan have fit Sjem paa Fyens Slet— 
fer, men Samleren, der kunde give beſtemtere Vished, for 

nærværende Tid ikke er i Landet, ſaa har jeg blot viller 

anfore den her, for engang at blive bedre underrettet. — 

Jeg bor anmærfe, at den Plante, jeg har for mig, er 

meget finere, dens Vandgrene og Blade meget mindre end 

den oederſte Figur, og at Kronen ikke er Hvid, ſom i —* 

ningen, men guul med lyſere Aarer. 

gde Slægt: Knavbel (Scleranthus), 

Slægtiærfe: Bageret kløfter, ſammenknebet ne⸗ 

dentil i et Hals. Kronen mangler. Froet 
I, indſluttet i Bunden af Baegeret. 

afte Art: Aarig &nad'el (S. annuus L,) *— 
Artm. Bagerfligene tilſpidſede, aabne omkeing 

Frugten. Fl. Dan, Tab, 504, 

D. Knavel, Tandurt. 

Vorer 
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Voxer almindeligen paa aabne og ſandige Marker. 

Vlomſtrer fra Juni til September. 

Udforl. Beſtr. Roden aarig. Stenglerne ofteſt 

nedliggende, ſjeldnere oprette, tynde, ſterkt grenede, af en 

Haandbhreds Længde, korthaarede. Bladene ligebrede, 

ſyldannede, modſatte og ſammenvoxne ved Grunden, glatte 

paa faa enfelte Haar nær nedentil. … Gægerne næften 

klokkedannede, Éløftede over Midten, smed 10 ovhøjede Linier 

ved Grunden, og 5 fvidfe Flige oventil, hver forſynet med 

en yderſt fiin, hvid hinder Band. Støvnaalene ere af 

ulige Længde og af ulige Antal, imellem 5 og 10, ſtſondt 

ofteſt det fidfte Tal. Froet var i alle dem, jeg har under⸗ 

føgt, fun 1, agdannet-tilſpidbſet, glat og blegbrunt. 

Zinmærtn. Bægeret er flet tegnet i den anførte Fi— 

gur af Fl, Dan, | Man finder en bedre Tegning af dette 

tilligemed Frset hos Gærtner De fem, et fruct plant. 2, 
Tab. 1426. Gmelin har tegnet Planten i Fl. ſibir. Toms 
3. Tab. 6, Fig. 2. Perſoon anmerker i hans Udgave 

af Syſtema vegetabilium Gött. 1797, at Arene ſeulle være 

hoveddannede og gule, men jeg har altid fundet dem hvide, 

Egen. og Brug. Deng Smag er lidet ſammen⸗ 
ſnerpende. Mavnet Tandurt har den faaet, fordi man 
paa nogle Steder Gar brugt at foge den og holde den 
aabne Mund over det dampende Vand, for derined at 
fiile Tandpine. —— 

2den Art: Fleeraarig Knavel (S. perennis 2,) 

Artm. Bagerfligene buttede, tillukkede omkring 
Frugten. Fl. Dan. Tab. 563. 

D. Bedvarende Knavel viborg. 

Force 
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Voxer fjeldnere end den forrige paa aabne og ſandige 

Marker, f. Cr. i Sjelland paa Marken oven for Fuglevads 

Mølle; i Jylland i Kallse Amt. 

Blomfirer i Juni, Juli og Anguſt. 

Udforl. Beffr, Roden fleeraarig, trevlet, i Forhold 

til Mlanten temmelig lang. Stenglerne nedliggende, en 

Haandbred fange, og, ſom hele Planten, mere graaladne -og 

tyffere end den forrige. Bladene ligne den foregaaens 

deg, men ere tykkere, kortere og. fidde tættere ſammen. 

Bægerfligene buttede, med en bred, hvid hindet Rand, 

Halſen ikke faa indkneben, ſom hos hiin. Arene ikke ho— 

. weddannede. 

Anmarkn. Foruden den Figur, jeg har anført, finder 
man en 3od Tegning hos Rai i: Synopf, method, ſtirp. 

brit, Ed, 3, Tab, 5. Fig, 1; hos Vaillant Parifienf, T, 1. 
Fig. 5. og Gmelin Fl, ſibir. 3i 38 Fig, I. 

Egenſk. og Brug. Den har ingen Lugt, men en 
fvag fammenfnærpende Smag. Man finder undertiden 
paa dens Rod et Inſekt, den ſaakaldte polſte Cochenille 
(Coceus polonicus), hvormed farves rødt. 

ode Slægt: Muurboe (Gypfophila). 
Slægtmærfe: Bageret rbladet, klokkedannet, kantet. 

Kronbladene 5, ægdannede, naſten uden Neg— 
le. Froehuſet kugledannet, 1famret, zklappet. 

afte Art: Almindelig Muurboe (G. muralis L.) 

Artm. Bladene ligebrede, flade, Stenglen tøes 

deelt. Bagerne uden Sfæl, Kronbladene rundtakkede. 
EL Dan. T3b, 

D. Gibsurt. 

Sjel⸗ 
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Sjelden. Paa Murene omkring Kronborg. Hr. 

Fogh har fundet den i Laalland i Norre Herred i Nobbe⸗ 

lunde. J Holſteen i Skovene omkring Preetz. 

Blomſtrer i Juli Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden 2aarig. Stenglen opret, 

grenet, I Ovarteer hoj Bladene ligebrede-lancetdanne⸗ 

De, fammenvorne ved Grunden. Blomſterne ſidde een⸗ 
lige paa Spidſen af Grenene og hvor diſſe deles. SB æz 

gerfligene othgivne med en Hvid Hand, Kronbladene 

ført Guide, - fiden rodlig-hvide, ulige rundtakkede med en 

fort Negl. 

Anmarkn. En Siaur heraf findes i Menzelii Index 

et Pugil, rar, pl, T, 7. Fig, 4. Éphem, Nat, curiol, cent, 
— Anipbof Cent, 12, No, * 

Egenſk. og Brug. Den har noget fammenfaære 
pende hos fig og har været roeſt mod Blodſſod. Dens 
Notte er for øvrigt ubekſendt. 

rode Slægt? Sabedroyer (Saponaria). 
Slægtmærfe: Gægeret rbladet, aflange, uden Skel 

ved Grunden. "Kronbladene 5, hvert forſy⸗ 
net med en Negl, faa fang ſom Begeret. Froe⸗ 
hufet aflangt, 1kamret. 

iſte Art: Læge Sabedroyer (S. officinalis 5. 

Artm. Bladene cg⸗lancetdannede. Fl. Dan. 
Tab. 543: : 

D. Sabeurt, Fleſkurt. J Sjelland: Hovpmods⸗ 
blomſter. 

Vorer 
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Voexer ikke almindelig i god og fugtig Jordmon. J 

Sielland i Lyngbye ved Kirkegaarden; ved Vejen lige ud 

for Rudersdals Kroe; i Arrleſe Bye; paa et Gjorde tæt 
ved Antvortſkop; i Haven ved Quislemark. J Fyen ved 

Svenborg, Laͤngeſtovsokroe, Royerup, Boltinggaard o. ſ. v. 

Blowſtrer i Sult — September, 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig med en rod Bark, 
indentil hvid og træet, gaaer dybe i Jorden. Stenglen 

opret med. modſatte Grene, 1522 god høj og derover, 

- Bladene modſatte, ſammenvoxne ved Grunden, ag⸗lan⸗ 

retdannede med 3 flærfe Nerver, heelrandede, glatte, 

Blomſterne danne. et Knippe, eller næften en Skjerm, 

paa Énden af Stengletne og Grenene. Kronbladene 
rødlig:hvide, med Negle, der danne en Hende, hvori de 5 

Støvnaale hvile, naar Blomſtret aabner ſig; oventil ender 

hver af diſſe Negle fig med tvende Tænder, der giore en 

Krands om Kronens Krave, 

| Anmarkn. Curtis har tegnet Planten i Fl. Lond, 
Tab, 97. Blackwel T, 113. 

Egenſk. og Brug. Rodens yderge Bark har en 
ſtarp og bidende Smag; den traede Deel er derimod 
mere fad end bitter, og naar den tygges, lidet klabende. 
Saafænge den er friſt, har den en fvag Lugt, fom tabes 
ved Tørring. Den øvrige Deel af Planten har en uber 
hagelig bitter Smag. 

Naar den friſte Plante knuſes og koges med Vand, 
da ffummer dette, ved Omrering, ſom Sæbes heraf 
har den faget fit Ravn. J Mangel af Sæbe fader den 
fig virkelig bruge til af vaſte med, og jeg har Jere Gange 
ved Forſeg overbeviiſt mig om, af Band, hvori den ev 

kogt, borttager Fidipletter, Soeed og andet Smuds af 
LUnned, 
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Linned, naar diſſe Pletter ikke have nogen mærkelig Far⸗ 
ve, Den torrede Plante ſtummer ikke ſynderlig. Afko—⸗ 
get faner en brunlig Farve. 

Zen har engang været meget berømt ſom Zægemibø 
del, ifær i Preuſſen. Man brugte den imod veneriffe 
Tilfælde, mod Gigtſmerter, mod Forſtoppelſe i Indvol⸗ 
dene o. f. v. Udentvivl er det ikke beviiſt, at den ej for» 

tjener af optages blandt de virkſomme Lægemidlerg Tal. 

Den føres undertiden ind i Haverne ſom Siirplans 

fe; men da Roden udbreder fig flærfe, bliver den let et 
ſlemt Ukrud. 

Heſten paa tørt Foder aad Planten; flet ligeſaa. 

zite Slægt: Nellike (Dianthus). 

Slagtmarke: Bageret rbladet, trindt (tromledannet) 
ved Grunden omgivet af 2-4 eller flere Skel. 
Kronbladene 5, hvert med en lang Negl. 
Froehuſet trindt, 1famrvet. 

+) Med Blomſterne i Knipper. 

afte Art: Sfæg Nellike (D. barbatus L.) 

Artm. Blomſterne i Knipper.  Bægerffællene ægs 
dannet: fpldannede, af lige Længde med Bagerets Ror. 

Bladene lancetdannede. 

D. Cartheuſer Nellike, Skag Nellike. 

Voxer vild i Skovegne og pan høje Steder i Tyſt⸗ 

land, Frankrige 26. Dyrkes hyppigen hos og i Haver. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Anmaerkn. Denne Art forekommer almindelig blande 

Siivplanterne i vote Haver, men ofteft under def uriatige 

Navn 



Tihannede. 737 

Nabn Cartheuſer Nelllike, og forvexles ſaaledes med 
den følgende Art, ſom man dog feer ſſeldnere. Den Files 
foa Cartheuſer I. ved. følgende: Stenglen glat. Bla⸗ 

dene dobbelt fan brede med 1 Nerve. Blomſterne alle 

' kortſtilkede. Svobets Blade af lige Længde med Bægeret. 

Kronbladene tæt ſamlede, glatte. Kronen er ofteſt purpues 

farvet med hvide Punkter neden for Midten. — Planten 

+ Fleeraarigs — En god Tegning heraf findes i Renealmi 
; Specimen Hift, pl, 47. Palſſæi Hort. florid, 2 Pars, 10, 

Egenſt. og Brug. Blomſternes ſmuͤkke Farve og 
behagelige Lugt har faffer den en Plads i Haver. Den 

formeres let ved Froe og Aflæggere, Ved Dyrkningen 
bliver den ogſaa fyldt, og antager. forſtjellige Farver. 

aden Art: Cartheuſer Nellie (D. carthufia- 
norum LÅ.) 

| Artm. Blomſterne hæften ſammenhobede. Bager⸗ 
ſtellene ægdannede med Stak, kortere end Bægerets Nør. 

" Gvabet aflangt, ſtakket, kortere end Blomſterhovedet. 
Bladene ligebrede, trenervede. 

D. Cartheuſer Nellike. 

Voxer vild paa aabne ufrugtbare Steder i Tyſkland, 

Italien 20, — Dyrkes hos os i Haver. 

Blomſtrer i Juni, Juli. 

Anmarkn. Den files fra den forrige sed meget 

ſwmalere, ſtivere, trenervede Glade og en rue Stengel; for⸗ 

nemmelig ogfan ved Kronbladene, ſom ſtaae i nogen Afs 

ſtand fra hinanden og ere laadne ovenpaa.  Griflerne læn: 

gere end Kronens Rør og Arene tilbagebøjede mod Spids 

ſen. — En god Tegning heraf findes i Loeſels Fl, pruſſica 
peg. 37. Fig, 7. og i Kniphof Herb, Cent, 7. No, 22+ 

aben Deel. an Kro⸗ 
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Kronens Farve ev enten rød effer hvid med ſmag SE 

tvinger. Planten fleeraarig. 3 

Egenſt. og Brug. See under foregaaende Art. 
i 

1121) 

Frem, Blomſterne ſammenhobede i Knipper. Ba⸗ 

gerſkauene laneetdönnede, laadne, af lige Længde med 

Bægeret. Fl. Dan, Tab. 230, 

D. Bild Koſtnellike. 

Voxer paa ſandig Grund, ſſelden. J Sjelland ved 

Brede; paa Praſtemarken ved Vordingborg; paa Bakkerne 

ved Skjelſtjor; ved Adelersborg, J Fyen ved Odenſe⸗ 

Ulrikshelm. Paa Bornholm ved Boderne. 

Blomſtrer i Sult, Auguſt 

Udforl. Beſer. Roden aarig, udvendig guul, ind⸗ 

vendig hvid. Stenglen opret, grenet, I Fod høj, haa⸗ 

ret. Bladene ligebrede⸗-lancetdannede, trenervede, kort⸗ 

haarede. Blomſterne paa Spidfen af Grenene, 3-4 

eller flere famlede i Knipper. Bageret ſtribet, hvidlig⸗ 

laadent; Sfællene lancetdannede, haarede, omtrent af lige 

Længde med Bageret, og Svøbet længere end dette. Kron⸗ 

bladene tilſpidſede med. en og anden Tand, røde med 

hvide Punkter. Froehuſet 1kamret, aabner fig i Spits 

ſen med 4 Klapper. Froene mange, fladeryite, forte. 

Anmarkn. Tegninger findes i Seguier Veroneni, T, 

my, Fig, 4. Lobels Icon: p. 448. Baub. H/3. 23354 2 

zdie Art: Knippeblomſtret Nellike (D. Arme⸗ Å 

ade Art: Knop Neuitke (D. prolifer £.) 

Artm. Blomſierne flere ſamlede i ef Hoved, eller 

eenlige pan Spidſen af Grenene, omgivne af g hindede, 
Gtdan⸗ 
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cegdannede, buttede, ſtilkloſe Bægerfæl, de inderſte læns 
gere end Bægeret, Fl. Dan, Tab. 221. 

Sjelden. Jeg har fundet den i temmelig Mængde 

pan Bornholm ved Boderne, nær Grodbye Aae, pan Bak—⸗ 

fer mod Søen. Oeder ved Arnage. 

Blomſtrer i Sult, Auguſt. 

Udførl, Beſtr. Roden aarig, tapdannet guul, 

Stenglen £ til 1 Fod høj, opret, grenet, glat. Bla— 
dene ligedrede, rue paa Kanterne. Bagerſtkésllene 

hindede, gule, af Antal 9, ſom omgive 4 til & Blomſter 

eller ogfan fun er enkelt. Kronbladene blegrode, klof—⸗ 
gede i Spidſen, for ovrigt heelrandede. Froehuſet fort, 

ü Forhold til de foregaaende Arter, aabner fig i Spidſen 

med 4 Klapper.· De modne Frøe forte, ophøjede paa dere 

ene og indhulede paa den anden Side med en langslobends 

fremfiaaende Linie, overalt ſtribet. 

iſte Anmaerkn. J ovenanførte Figur af Fi, Dan, har 

Tegneren gjort Kronen ſtorre og Bladene bredere end natues 

ligt, En anden Tegning findes i Seguiers Veronenſ. Tab, 
7. Fig. 1. Lobel Icon p, 449. 1. Bauhin H. 3. Pp. 335. I. 
Besler Euftær, æftiv, Ord. 14, Foh 13. 11. 

aden Anmerkn. Dianthus diminntus Zim. findes 

paa Bornholm med den forrige. Linne adſtiller den frø 

Knop Nelliken derved: at den hår fun et enkelt Blomſt, 

fom omgives af 3 Skel. Dr. Smicth fpørger i fine Re- 
marks on the Genus Dianthus, i Trausact. of the Lin, So- 

ciety Vol, 2, om D. diminutus ikke er en Afart af D, pro- 

lifer? Jeg fvarer hertil: at D. diminutus L. hverken fan 

være en færftile Art, eller en Afart af Knop Nelliken; thi 
man finder (i det mindſte paa Bornholm) naſten intet 

| dag 2 Exem⸗ 
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Exemplar af Knop N, hvorpaa man jo vil finde, ar de fleſte 
mindre Grene have hver fun et eenligt Slomſt omgiver of⸗ 

tet af 8 Sfæl, hvoraf de inder e ere de ſtorſte og meeſt 

buttede, ſaaledes fom Linne har beſtrevet D. diminutus. 

Wibel har iagttaget det ſamme. See Flor. Werthemenſis 

Jena 1799. p. 240. D. prolifer og D. diminutus L. bor 

altſaa forenes til een Art. 

Egen. og Brug. Den far næften ingen Lugt. 
Dens Udfeende er meget forſtjelligt fra de obrige Nelli⸗ 
kers, og ikke faa fmuft ſom de fleſte andres, da dens 

. Krone fun ev liden. Den ev for fjelden hos os ul at 
kunne anvendes til oekonomiſt Brug. 

Koer og Saar æde den. ; 

xx) Blomſterne eenlige, fiere ſamlede paa ſamme Stengel. 

ste Art: Have Nehlike (D. Caryophyllus £.) 

Artm. Blomſterne eenlige. Bagerſtallene gdan⸗ 
nede, ſpidſe, meget forte, Kronbladene rundtakkede, 
uden Skag. 

D. Nellike. i 
Hører hjemme i Italien. Dyrkes over hele Europa. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Anmarkn. Denne Blomſt er for bekjendt til at den 

behøver at beſtrives udforligere. Tegninger af dens for= 

fjellige Afarter findes i Blackwels Herb, T. g5, Rnore 

Del, 1. T, No, 12. Paſſcei Hort. florid, Besler Euftrt, 

æftiv, Ord. 14. Fol. 5.71. Maddock Anleitung får Blu⸗ 
menfruende T. 3. Nelken⸗Theorie von Rudolpbi, Meiſſen 

1799, har en illumineret ſyſtematiſt Tabel over de ne— 

denfør omtalte Afarter. 

Egenſt. og, Brug. Nelliken nar flænge kjendt, før 
ben blev dyrket ſom Siirplante. Digteren beſaug Roſen 

' og 
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og Lilien; Gartneren opelſtede Tulipaner og Hyacinten, 
men endnu lage Nelliken i Forglemmelſe. Forſt i Be— 
gyndelſen af det 18de Aarhundrede frembragte man af 

Froe de ſtjonne gule, de aſtefarbede dobbelte Nelliker 2.9 

fom tildrog fig alle Blomſterelſteres Beundring. Nu 
udvikledes efterhaanden den ſtore Mængde af nye ſtjont⸗ 
farvede Sorter, ſom omſider gjorde det nødvendigt at 

inddele dem i viſſe Ordner eller Klaſſer efter Farvernes 

Blanding og Skatteringer, ſaaledes fon følger: 

1) Eenfarvede, med enentelt Grundfarve uden Tegning. 

2) Tegnede, og det enten; 

A. Med fine Striber allene omkring Randen af 
Bladet, eller 

B. Med bredere og ſmalere Seriber imellem hinan⸗ 
den over hele Bladet lige til dets Grund i Bage⸗ 

ret, eller med lutter brede Striber, 

Til Z hører; 

Pikotterne med een Tegningsfarve. 

Pikotbiſarderne med flere Tegningsfarver. 

Diſſe kunne nu igjen være af: 
a, tyſt Tegning, hvor Midten af Bladet er aldeles 

| tom. 

b. holland Tegning, hoor der i Midten ev en lige 
Linie, hvormed nogle Biſtriber danne en ſpids 
Vinkel. 

e. romerſt Tegning, Gar foruden hollandſt Tegning 
mange og lange Sideſtriber. 

d, franſt Tegning, Gar foruden romerſt Tegning ends 
hu paa hver Side af den lige nedløbende Linie 
nogle ftærfe Strøg, hvorved næften hele Bladet 
Bliver illumineret. 

vad 3 - e, ſpanſt 
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e. ſpanſt Tegning, ligeſom den franſte, men Strøgene i 
paa hver Side af den lige Linie ere her dobbelte. 

f. italien Tegning, med futter perpendifulære Stri⸗ 
ber og meget fort Randtegning. 

Til B hører: 

de med brede og ſmale Striber imellem hinanden, 
Hvortil tælles de almindelige Doubletter, Concor⸗ 
dierne og de almindelige Biſarder. 

de med lutter brede Striber, hvortil tælles Baand⸗ 

blomſterne, ſom igjen inddeles i dem: 

a) der fun have een Tegningsfarve, og kaldes: 

1) tyffe Doubletter, naar de ere takkede. 

2) engelſke Doubletter, naar de have helrandede 
Kronblade. 

b) ſom Have flere Tegningsfarver, og kaldes 

I) tyſt Biſarder, naar de ere takkede. 

2) engelſte Biſarder, naar de ere heelrandede. 
3) Punkterede Nelliker, hvor Bladets Flade har luk⸗ 

tre Punkter, men ingen Striber. 

P Tuffede, hvor den ene Farve uformarkt gaaer over 
i den ander. Diſſe deleg i 

2) Famoſer, ſom allene ere tuffede mod Randen, 
og have en anden Farve paa Underfladen. 

b) Feuerfaxer, ſom ere tuſtede i Midten eller 
over hele Kronbladets Overflade. 

Foruden Forſtjellen i Tegningen adſtille Nelſikerne ſig 

ogſaa i Henſeende til Bygning og Struktur. Man har 
inddeelt dem herefter i 6 Klaſſer: 

1) Nel⸗ 
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sg) Nellikebygning, hvor Kronen er taglagt, eller 
hvor et Blad ligger paa det andet, ſom Tagſtenene 
paa et Huus. 

2) Ranunkelbygning, far ſamme Dannelfe, men 
ligner i det ele en Halvkugle. 

3) Roſebygning, hvor Bladenes Rand krummes 
opad. 

4) Keglebygning, hvor de midterſte Blade ſtaae lige 
op i Vejret. 

5) Triangelbygning, hvor höert Blad krummes op⸗ 
ad i en ſpids Vinkel. 

6) Blandet Bygning, ſom har noget af alle de 
ovennævnte Bygninger. 

Af alle de obenomtalte Sorter ere de almindelige 
Doubletter, Concordierne og de almindelige Bifarder de 
ringeſte, ſom iffe fortjene Plads i en god Samling, 
Hojeſt agter man de gule og hvide Pikotter og Pikotbiſar⸗ 
ber, de affegrane Feuerfaxer og Famoſer, de affegraae 
gg gule engelſte Doubletter og Biſarder ꝛc.; dog er Smas 
gen heri naturligvis forſtjellig, og Kjenderen feer for— 

uden Farven tillige van, hvorvidt de obrige Egenſtaber 
for en ſtjisn Nellike findes famlede dermed. De fornem⸗ 
fie af diffe ere følgende: Kronſtilken mage være ſtark og 
forholdsmasſig lang, faa at Blomſtret ikke hænger ned⸗ 

ad. Dette maae have 3 Tommer i Gjennemſnit, og bes 
ſtaae af et betydeligt Antal vel dannede og ſtjentfarvede 
Kronblade; ligeſom diſſe kunne være for fan, hvorved 
Slomſtret faner er alt for tyndt Ud ſeende, ſaaledes kunne 
de ogſaa være for mange, hvorved der bliver alt for pak—⸗ 
ket og fammentrængt. Kronbladene felo maae være lange, 
brede og ſterke; de i den yderfte Sirkel maae hæve fig 
lige op emtrent 3 Tomme over Bageret, og da udbrede 

LVaa 4 Kra⸗ 
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Kraben i en ſmuk vandret Stilling for at bære be indre 
Blade, Diſſe maae efierhaanden aftage i Storrelſe, jo 

mere de nærme fig Midtpunkten, ſom maae være gane 

udfyldt. Tilſammen maae de danne en Runding, ſom 
nærmer fig til en Halvkugſe. Farven maa i det Hele 
være prægtig, og alle Bladene ligedant tegnede. Tilforn 
gav man de takkede Blade Fortrinnet, nu anfeer man 

de helrandede for de ſtjonneſte; diſſe findes dog fur 
fjelden uden hos Baandblomſterne. Bageret maa 
være 1 Tomme lavgt og ſtarkt nof til at holde Krone 
bladene in ſluttede uden at briſte. 

De Blomſter, hvis Bæger i Forhold til Kronblas 
den⸗s Mængde er for lidet, fan at der før Udviflingen 

briſter, kaldes Platzere; diſſe gjorde man fig forben 
megen Umage for af bringe i Orden, deels ved at ops 

ridſe Bæageret i faa mange Flige fom det har Afdelinger; 

deels ved ef Baand at holde Krondladene ſamlede, og 
endelig at bringe diffe efæer Udviklingen i Orden ved fine 

Tænger; men da flige Blomſter desuagtet aldrig faaë den 
ſtjonne Gorm, fom en god med velbygget Bæger forſh⸗ 
net Nellife af Naturen Gar, ſaa ere de forvifte af Kjen— 
dernes Gamlinger. Hr. Ho boll Gar meddeelt mig den 
Jagttagelſe, at i de førfe Samlinger i Engelland (f. 
Er. i Maddocks i Walworth og Davys i Camberwell) 
findes næften ingen gule eller Pikotter, men allevegne 

fun engelſte Doubletter og engelſte Bifarder. Det fod 
endog, ſom om de gule iffe vet vilde trives der, hvilfeg 
han i Aaret 1794 fane hos Maddock, ſom havde fors 
ffrevet en Deel fra Tyſtland, da derimod hine dyrkes 

"Bil en Fuldkommenhed, fom man faa Steder feer Ma: 
ge til. 

— Have Nellifen formeres enten af Froe eller ved 
Afleggere. De enkelte give meget Froe, de —* 

idet, 
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lidet, men hvoraf der avles Kinngere Blomſter. Afleg⸗ 
gere give ſjelden eller aldrig Frøe. Hvis man allerede 

har en god Nellikeſamling, forſtaffer man ſig det bedſte 

Froe paa følgende Maade: 

Naar man i frie Land har obervintret ſine unge 
Planter, ſom ere opelſtede af godt Froe, fan optager 
man om Foraaret et War hundrede Planter, ſom ſæettes 
i Potter og plejes pel, indtil de begyude at blomſtre. De, 
fom ere enkelte eller flet tegnede, kaſſes bort. De ud— 

valgt gode ſetter man paa Stellaget blandt de sorige 
ædle Nelliker. Diſſe unge Planter, ſom uforſtyrret 
have voret frem og derfor ere i deres fulde Kraft, give 
rigeligere Frse end de ældre, og af dette kan man tillige 

vente nye og ſtjenne Sorter, fordi mange og lutter uds 

valgte af de ældre ogſag have befrugtet dem. Lader man 

alle de unge Nelliker, fom man onſter at faae Frse af, 
blive ſtagende i frie Land, faa blive de ej allene ikke befruge 
fede af de ældre ædle Sorter, men de udſattes endog 

for at befrugtes af de omkringſtagende Slettere; ogſaa 
kan Veirliget og Inſekter lettere have en ſtadelig Ind— 

flydelſe paa dem, ſom flager i det Frie. Men lader 
man Froenelliker fane i Beed, da bør de ved forſte Bloms 
ſtring dagligen efterſees, naar de aabne fig, og alle de 
enkelte og flet tegnede firar oprykkes. Froet bør iffe 
aftages, før Froehuſene ſpringe op, ſom almindelig ſteer 
i October, — Ved kunſtig Befrugtning, da man nemlig 
ved Hjelp af en Penſel overfører Sadſtovet af en ædel Sort 
pan Uret af en anden, erholder man undertiden ogſaa 

meget og godt Froe, og af dette mye og ſmukke Sorter. 
Til denne kunſtige Befrugtning vælges de Sorter, ſom 
have fan lange Grifler, at Arene tydeligen fees frem: 

ftanende af Kronerne; Sadſtovet tages, hvor man mel⸗ 

lem Kronbladene finder Stevknoppe. Man vil have 
ans iagt⸗ 
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iagttaget, at Planter opelſtede af Free, ſom er frembragke 
ved konſtig Befrugtning, beholde Moderens Bygning og 
Fyldthed eg fane derimod Faderens Tegningefarver, 
offer blandede med Moderens Grundfarve. 

Zen rette Tid til at udſage Freet, antages at være, 
maar Xbletræet blomſtrer. Saaes det for tidligt, udfætteg 
mon for, at Planterne endnu ſamme Aar, de ere fangede, 
fildig om Efteraaret finde Stengel, ſom fortærves af Fros 

ſten, hoilket fædvanlig har diſſes Død til Følges eller og» 
faa Planten bliver faa ſterk, at alle Hjerter flyde Steng⸗ 
Fer næfte Foraar, faa at iffe en eneſte Aflegger anſettes, 
Hoorved Sorten kunde vedligeholdes. Froet uüdſages da 
om Zoraaret i flade Kaſſer forfonete med Huller i Bun⸗ 

den. Man valger en les fandholdig Muldjord; here 
ſaaes Frset tyndt, bedekkes med 2 Tomme Yord, og 
Kaſſerne udfættes for Morgenſolen; de vandes ſparſomt, 

men ofte, Efter 4 Uger ville Planterne være opkomne, 
og kunne nu i Slutningen af Juni omfløttes i de Bede 
eller Potter, ſom hertil ere beſtemte. 

Vil man formere Nelliker ved Yflæggere, fan val⸗ 
ger man dertil de Sideſtud, ſom fidde nederft paa Stam⸗ 

men og ikke ſtyde Stengel. Efterat man med Forſig⸗ 
tighed har borttaget de nederſte Blade, vælger man et 

tykt Led faa nær Bladene fom mueligt, fun at Grenen 
har opuaaet en ſaadan Faſthed, at den taaler at gjen⸗ 
nemſtjeres. Noget ovenfov det valgte Led gior man 
midt igjennem Grenen et Indſait med en fin Kniø, 
fom tillige gaaer midt igjennem Ledet fels, derpaa overs 

ſtjerer man uden fra det ſamme Led indtil Midten, bojer 
Afleggeren forfigtig til Jorden uden at brakke den fra 
Moderſtammen, fætter den i den opkradſede eller tilførte 
Eafe Jord, trykker Jorden tæt omkring den og fætter en 

Siden Krog over Aflæggeren, at den ikke ſtal — 
. fle 
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ſels op af Jorden. Naar man er færdig med alle de 
Afleggere, ſom man fra en BulE vil nedlægge, vandes 
De ſtrax, höilket ogſaa fiden maa ſtee, naar Vejret er 

ført. Jen tør Sommer er det godt af belægge Jorden 
omkring Aflæggeren med Mod. 

Denne Affægning foretages bedſt i Juni Maaned, 
og Aflæggerne pleje da i Auguſt af Have ſtudt Rødder nok 

til at de kunne afffjæreg fra Moderſtammen og henplan⸗ 
tes i fri Land eller i Potte. 

Engellænderne have endnu en anden Maade af fore 
mere Nelliken paa, naar ingen af dens Grene ere flig 
Fede til Aflagning. De afffjære nemlig friffe og 
unge Skud, fætte dens nogle Minutter i Vand, og fiden 
i en lss præpareret Yord 5 Tomme dybt; de holdes i 

Begyndelſen beſtandig fugtige og beſthttes mod Luften 

ved Glasklokker, ſom fættes over dem. Naar man feer 

Stikken ev i Bert, vænnes Planten efterhaanden til 
Luften, hvorpaa Klokken reen: borttages. 

Nelliken ev haard nok fil af taale vort Kfimat ég 
bet Fries alligevel beholder man gjerne de finere Sove 
fer i Potter og overvintrer dem i foldet Huus. Saa— 

ledes fiffrer man dem lettere for ar beſtadiges af Muus, 

Inſekter 0. f. v. Imod diffe ſidſte har man forſogt 
mange Ting, ofteſt uden Nytte. - Naar Planterne ikke 
Drives for ſterkt, men Seftandig ved pafjende og god Pleje 
Holdes friffe, faa er dette det bedſte Forebyggelfegmids 
Del mod Inſekternes Anfald. Nen naar Nellikerne ere 
anfaldne af diſſe, da ſynes et Afkog af Malurt, hvor⸗ 
med man afvaſter og beſtenker dem, af være det virk⸗ 
ſomſte og for Planterne felv uffadeligfe Middel, man 
hidindtil har opfundet, En Fjende, fom dog iffe borg: 
ſtremmes derved, er Ørentviften (Forficula auricularia 

L.); denne anretter ofte flor Ødelæggelfe paa Bloms 
fierge 



748 Tihannede. "Ål 

ſterne og fordærver ikke fjelden Frugtköuden. Det ſik-⸗ 

kerſte Middel mod denne, er af have Stilladſet ſtagende 

paa Paole eller Fødder, ſom ſtage i Vandbakker eller Fa⸗ 
de, der beftandig holdes føldre med Band. J fri Land 

eller hvor man ikke vil befofte denne Indretning, fan en 
Mængde ødelægges ved at hænge fmaa Papiirs Kræem— 
merhuſe omvendte paa Stokken hos Nelliken. Endeel 

krybe da heri og diſſe kan man hver Morgen udryſte og 
bræbe. 

Gte Art: Rundtakket Nellike (D. deltoides Z,) 

Artm. Blomſterne eenlige. Bagerſkallene æge 
lancetdannede, ſpidſe, ofteſt 2. Kronbladene tandede. 
Bladene huttede, rue paa Kanterne og Kjelen. Fl, 
Dan. Tab. 577, 

D. 

Ikke meget almindelig paa hoje Bakker og i Sand⸗ 

jord. J Sſelland paa Bakkerne ved Sorgenfrie mod Lyng— 

bye Søge; ved Frederiksdal paa Brankebakken; paa Vejen 

imellem Sorge og Tersloſe i Sander. J Fyen paa en 

Bakke nær ved Egenſe. Paa Bornholm i Sandet mellem 

Hasle og Rønne. 

Blomſtrer i Juni og Sult. 

Udforl. Beſtr. Koden fleeraarig. Stenglen 
Fod hoj, lider grenet oventil, dunet, indbøjer ved Grunden, 

fiden opret. Bladene paa Stenglen meget fmalle (ans 

cetdannede, ſtarpe paa Kanterne og Kjslen; de nederſte 

Blade mere buttede. Bageret glat, har nedentil 2 Skal, 

fom ere ægdannede med en Spidfe, og neppe halv faa lange 

ſom Bægeret. Kronbladene tandede, røde med ſmaa 

Hvide Pletter og en rund concentriſt purpuerfarvet Linie 

Vid Kravens Grund. Stovknoppene violette. Arene 
rode 
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følte eller hvidladne og dunede. Froehuſet qklappet, 

aabner fig i Spidſen. 

Tfte Afart: Bla⸗ßgraa — rundtakket Nellike 
(D, delt, glaueus.) 

Rodbladene buttede, blaagraae, Kronerne ——— 
Bagerſtallene ofteſt 4. 

Anmerkn. Paa Bornholm ved Boderne ikke langt 

fra Grodbye Mae har jeg fundet denne Afart, ſom udmær: 

ker fig ved en ſterk grenet og buffartet Vere, med mange 

foldige ufrugtbare Udlobere eller Vandgrene fra Roden, hvis 

Blade ere kortere, bredere og mere battede end Stenglens. 

Alle Bladene fave et blaaladent Skjer, og Kronerne ere 

hvidlige, Den fvarer nogenledes til Tegningen i Dillen 

Elthamenf. Tab, 298. Fig. 384. Den ſynes faaledes at 

komme nærgteft til D, glaucus L,, fon Smith og Wildes 
now anſee for en Afart af D. deltoides, 

Egenſt. og Brug. Den er ſmuk, men far ingen 
Lugt, Den bliver ikke let fyldt ved at dyrkes. Bierne 

ſoge den. 

7de Urt: Fjeder Nellike (D. plamarius L.) 

Artm. Blomſterne eenlige. Bagerſtallene naſen 

agdannede, meget forte og buttede, ſtakllſſe. Kronbla⸗ 
dene fleerkloftede. 

D. Fjedernellike. 

Voxer vild i det ſydlige Europa. Dyrkes hyppigen 

hos os i Haver. 

Blomſtrer i Juni, Sult. 

Udferl. Beſtr. Roden fleergarig, ſtyder mange 
Vandgrene, ſom danne Guffe. Stenglen 1 Fod bør, 

nedliggende, grenet. Bladene blaagraa, fvidfe, meget 

lange i Forhold til den foreggaende. Kronbladene fløf-s 
dede 
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tede indtil Midten i mange ſmalle Flige, forſeſellig farves o 

de, og have pan Overfladen enkelte neppe ſynlige Haar. 

Unmærtn, En Tegning heraf i Lobels Icon, p. 450. 

Cluſii Hiſt. 284. 1. 

Egenf. og Brug. Dans fljønt ſtatterede Kroner 

pg dens behagelige Lugt har med Rette ſtaffet den en 
Plads i Haver. J Engelland finder man de dejfigfte dob— 
kelte Afarter, ſom ſpille med hotdt, redt og violet, og 

ere af betydelig Sterrelfe. De, ſom man fætrer meeſt 
Priis paa, maa foruden den fædvanlige Zegning ti Kros 

mene Midte, endnu have en Randtegning vaa Zanten; 
mau falder dem laced pinks, De formeres let ved Frse 
og Stillers 

gde Art: Pryd Nellie (D. fuperbus L.) 
! x 

— 

i 
. 
| 
; i 
| 

Artm. Blomſterne eenlige, men danne —— 

en Top. Bægerfællene meget forte, tilſpidſſede. Kron⸗ 

Bladene fleerkloftede, Fligene haardannede. Stenglen 

opret. Fl. Dan, Tab, 578, 

Se 

Ikke almindelig I Kratſkove. IJ Sſelland: tat ved 

Aidershvile; i Dyrehaven ved Iſenkramfabrikken; ved 7 

Balletilde ved Adelersborg; paa Øen Aunse ved Vording— 

borg; i Fyen i er Krat mod Stranden ved Gammelaaard | 

i Veſter Skſerninge Sogn; paa Herne ved Odenſe jord. 

Paa Taafinge ved Stjøvel, 

Blomſtrer i gult og Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, hvid, krybende. 
Stenglen opret, glat, næften trind, grenet i Spidſen, 

E til 2Fod høj. Bladene ligebrede eller ligebrede-lan⸗ 

cetdannede, glatte, men rue paa Kanterne. Baegerſtel—⸗ 

fene 4, agbannede med en liden Spidſe, neppe halv faa 
lange 
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dange ſom Bageret, ofte violetfarvede, glatte. Begeret 

langt, trindt, glat, oventil rodladent. Kronbladene 

blegrode med fine morkere Punkter, ved Svælger gronlas⸗ 

dent og der beklebt med morkrode eller gule Saar; hvert 

Kronblad er deelt i mere end 20 haardannede Flige, 

Stovnaalene og Stifterne (ysgrønne. 

Anmarkn. En Tegning Heraf i Jacquins Obiervas 

tion, 1; Tab, 25. RKniphof Centur. II, No, 29. 

Egenſk. ng Brug. Den giver en fod, men fvag, 
Nellikelugt, ifær mod Aften, J Haverne lader den fig 
dyrke, ſelb i fuld Soel. 

***) Med eenblomſtrede Stenoler. 

yde Art: Sand Nelhlike (D. arenarius L) 

Artm. Stenglerne ofteſt 1blomſtrede. Bagerſtal⸗ 
lene ægdannede, buttede. Kronbladene fleerkloftede. 
Sladene ligebrede. Fl, Dan, Tab. 

<3M 

Voxer i Flyveſand og pan tørre Steder. 

Blomſtrer i Juli. 

Udførl Beſtr. Roden fleeraarig, træet, gaaer dybt 

f Sorden, Stenglen 4:6 Tommer føj. Bladene 

ligebrede, buttete. Begerſtæellene ægdannede, uden 

Stak. Kronbladene vordentligen kloftede over Midten, 

hvide med en guul Plet ved Svælget og faa purpurfarvede 

Saar. Den kommer nærmeft til Fjeder Nelliken. 

Anmerkn. En Tegning heraf i Clufii Hiſtor. pl, 

ps 232, hvor Kronbladene urigtigen fynes blog at være 

rundtakkede. Lobel Icon, p. 445. 

Egenſt. og Brug. Den udſoreder en overmaade 
behagelig Lugt, ifær om Natten. 

Tredie 
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Tredie Orden. 

Trehunnede (Trigynia). 

rate Slægt: Smelle (Cucubalus). 

Slægtmærfe: Blomſterne tvekjennede, toeboe eller 
fleerbbe. Bageret 1bladet, meer eller min⸗ 

dre opbleſt. Kronbladene 5, med lange Neg⸗ 
le, uden Sfæg eller Krands i Svalget. Fre | 
huſet 17 gfamret, 

afte Ure: BSlære Smelle (C. Behen-2,) 

Artm. Blomſterne ludende, i fore Toppe. Be⸗ 

gerne ſtorkt opblaſte, forſynede med netdannede Aarer. 
Bladene lancetdannede. Fl. Dan, Tab. 914. 

D. Skumnellike Kyll. Smelleblomſter, Blareurt, 
Mangeblom, Augufſtblomme. 

Almindelig i tørre, noget ſandige Enge. 

Bloͤmſtrer i Sunt og Sult. 

Udfsrl. Beſtr. Roden fleeraarig, Stenglent 

Fod høj og derover, nedliggende ved Grunden, ſiden opret, 

glat, tvind. "Bladene modſatte, ſtilkloſe, lancetdannede, 

glatte, morkgronne. Blomſterne danne en Top paa 

Enden af den tvedeelte. Stengel. Bogerne ægdannede i 

Begyndelſen, fildigere næften kugledannede, hvidliggronne. 

Kronbladene hvide, kloftede lige til Svælget, og runde 

takkede i Kanterne; neden for Svælger er Neglen bredere, 

men bliver efterhaanden ſmallere mod Grunden. Stov⸗ 

naalene ſidde afverlende paa Neglen af Kronblabene og 

pan Blemſterbunden. Frugtknuden, ſom i Begyndelſen 

er ægdannet, bliver ſiden mere tilrundet. Froehuſet 

ægdannet, Froene ſidde paa en trekantet Dille. 
Anmarkn. 
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Juns Anmæren, En Tegning heraf findes i Blackwels 

Herb, T, 263. Kniphof Cent, 12. No. 36. Bulliard 

Herb, Tab. 321. Figuren i Fl. Dan, 857, ſom Ar. or 
nemann fører herhid, og Plenck har copieret, er Silene 

maritima Wild, 

Egenſt. og Brug. Denne Plante har faaet Navu 
af Bægerer, ſom ſmalder, maar det klemmes itu. Den 
udmarker fig hverfen ved Smag eller Lugt 3 men de unge. 

Finde. bruges nogle. Steder ſom Kaal, og af den tørrede 

Mod fan man i Nodsfald ſtaffe fig et ſpiſeligt Meel. 

i Huusdyrene æde den iffe med Lyſt; men Bierne 
føge dens Blomſter. 

den Art: Klebrig Smelle (C. vifcofus T.) 

Artim. Blomſterne i Bladaxlerne langs opad den 

udeelte Stengel. Bladene tilbagebøjede ved Grunden: 
Fi. Dan, Tab. 1209. 

D. 

Sjeldenr. Hr. Bolten: har fundet den paa Øen Ox⸗ 

holm i Iſefjorden; Hr. Hofman paa Bomfse i Odenſe 

Fjord. Jeg beſtriver efter Exemplarer derfra, 

Blomſtrer i Juli, 

Udførl. Beſtr. Roden 2aarig, tapdannet med fine 

Træevler. Stenglen uden Grene, opret," 1 Fod høj og 

berover, trind, laaden, oventil klabrig. Rodbladene 

mange ſamlede i en Roſe, ſmalt-lancetdannede, neſten 

glatte. Stengelbladene modſatte, ſammenvoxne ved 

Grunden, lancetdannede, laadne og klebrige ſom Stenglen, 

lidet bølgede pan Randen. Kronſtilkene ofteſt 3blom⸗ 

frede, Begeret aflang-ovalt, klabrigt. Kronbladene 

hvide, Kraven kloftet over Midten, Fligene ægdannede, 

Neglen dobbelt ſaa lang ſom Kraven. Stavnaalene og 

z2den Deel. Bbb Grif⸗ 
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Griflerne længere end Kraven. Frsehuſet agdannet,; 
rkamret. Froene nyredannede, forte, 

Anmarkn. En anden Tegning heraf findes i Tour⸗ 
nefort Voyage du Levant, Tom. 3. p. 220: 

Egen. og Brug. Planten udføreder om Afte⸗ 
nen en behagelig Lugt. Dens Nytte er nbefjende. 

gdie Yrt: Smaakronet Smelle (C. Otites). 

Artm. Blomſterne tveboe og fleerboe i ſmaa Top⸗ 
pe. Kronbladene ligebrede, udeelte, bolgede, glatte. 

Stengelbladene ligebrede. Rodbladene ſpadedannede. 
Fl. Dan, Tab, 518. 

9 

Sjelden. Paa Lyſt, ben nordlige Deel af Øen Sylt, 
pan tørre Steder. 

Blomſtrer i Sult. 
Udfoerl. Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglerne, 

hvoraf flere udfpringe fra een Rod, ere I Fod høje og ders 

dver. Rodbladene ſamlede i en Buſt, ſpadedannede, 

huttede. Stengelbladene modfatte, ligebrede, glatte— 
Blomſterne ſtaae i lang Afſtand fra hinanden paa Ho⸗ 

vedſtilken, og danne paa Spidſen en liden Tor. Bæges 

ret lidet opbleſt, ægdannet. Kronbladene gituffadne, 

udeelte. Man finder paa cen Stengel ofteft Saade Hans 

og tvefjønnede Blomſter. Undertiden finder man ogſaag 

Planter med blot Hun: og andre med blot Hanblomſter. 

Hunblomſternes Kroner ere altid mindre end hine, 
Frugtknuden agdannet, ufarvet. 

Anmarkn. Tegninger heraf findes i Mentzelii Ind, et 
Pug. rar. pl, T. 1. Fig, 2. Rniphof Cent, 12, No. 37. 

Cluſius Hift, p, 295. 1. Tegningen i Fl, Dan, øg Plenck 

* . el medicin. T. 348, hav bredere Blade end naturligt. 

Egenſk. 
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Egenſk. og Brug. Den udmarker (fg hverken 
ved Lugt eller Smag. Dens Nytie er hidindtil ubetjegdg, 

13de Slægt: Soalgkrands (Silene). 

Slagtmarke: Bægeret trindt, lidet buget i Midten, 
Kronbladene 5, bvert forfynet med en lang 
Negel, og med 2 Tænder ved Svælget. Frse⸗ 
huſet ufuldkommen zkamret, med mange Froe. 

rfie Art: Nikkende Svalgkrands (S. nutans L.) 
Artm. Blomſterne ſidde til cen Side, i en nik⸗ 

Eende Top, Kronbladene 2kloftede. Fl, Dan, Tab, 
242. 

D. Laaden Tjæreure Ryll. 

Voxer, ſjelden, paa Bakker og høje Steder. F. Er. é 
Sjelland paa fmaa Bakker i Charlottenlunds Skov, ved Brede 

og Sophienberg; i Fyen ved Hinsgaul; paa Møen ved Liſelund. 

Blomſtrer fra Juni til Auguſt. Froene modnes i 

Slutningen af Auguſt og September. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, temmelig tyk med 

mange Trævler, Stenglerne flere fra hver Rod, ops 

bette, 1 Fod høje og derover, trinde, lider bøjede ved Knæ: 

ne; beflædte med fine Haar, ſom have ſmaa hvide Kjerts 

ler paa Enderne, der affondre en klabrig Vedſte. Rod⸗ 

bladene ftaat mange ſamlede fom i en Buſte, ere ſtilkede, 

bred-lancetdannede, bølgede, korthaarede paa begge Flader. 

Stengelbladene modſatte, ftilfløfe,  fancetdannede, 

Blomſterne danne en niffende Top. Bageret lidet 

buget i Midten med grønne Striber paa langg,  Krons 
bladene hvide, kloftede i 2 Flige, ſmallere nedentil og 

bredere oventil, hvor de ere lidet rundtakkede, ved Svælget 

5832 fidde 
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ſidde 2 ſmaa Tænder. Kronerne ere indrullede om Da— 

gen, udfoldes mod Aſten. Frsehuſet ægdannet, aab⸗ 

ner fig mod 6 Tænder i Spidſen, og er i Bunden 3kam⸗— 

ret. De modne Froe nyredannede, ſorte, med mange 

ophøjede Punkter. 

Anmarkn. J den ovenfor anførte Figur af Fl, ore 

ere Blomſtrerne mindre nikkende og Kronbladene mere til— 

fvidfede end naturligt. Griflerne ere ogfan for forte i 

Forhold. J det overſkaarne Froehuus ſees heller ikke ag 

det er 3kamret, ſom dog i den levende Plante er tydeligt. 

Andre Tegninger findes i Cluſius Hiſt. p. 291, 1. Log: 

ſelius Fl. pruſſ. T. 40. Mentzelii Pugil, T, — 

Moriſon Hilſt. 2. fed. 5. T. 20, Fig. 4. 

Egenſt. og Brug. Deir fugter ikke om — 
men mod Aften, maar Kronerne udvikles har ben em 

meget bebagelig Lugt.  Huuddprene æde den; Bierne 
føge dens Blomſter. 

2den Art: Knippeblomſtret -Svæølgirandos 
(6. Armeria L,) 

Artm. Blomſterne i Knigper. Kronbladene heel» 
randede; de overſte Blade bannere, glatie. Fl. 
Dan. Tab. 559. 

D. Tjereurt med brede Blade" og røde Blomſter Kyll. 

Sjelden. Oeder har fundet den ved Altona. Der⸗ 

ſom man kan troe Kyllings Citation, faa har han fundet” 

den ved Frederiksborg, Vallse og i Laaland. Den vorxer 

villig af fig ſelb i Haver, hvor den — er faaet, maa⸗ 

ſtee er ben kommet ud herfra. — 

Blomſtrer i Juli og Auguſt. Froene modnes i Sep⸗ 

tember + Haven. 

Udført, 
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Udført, Beſtr. Roden aaria, grenet, hvid. Steng⸗ 
len opret, omtrent I Fod hoj, trind, glat, grenet og flæs 

brig. Bladene modfatte, ſtilkloſe, heelrandede, glatte, 

føegrønne, de nederſte aflange, de vverſte hjertedannede. 

Blomſterne danne Knipver paa Spidſen af de tvedeelte 

Grene, Kronerne røde eller hvide, hvert Blad intæaas 

ret mod Spidſen og forſynet med 2 Tænder ved Svælger, 

forreſten udeelt. Froehuſet trindt, aabner fig med 6 

Tender, og ev Zkamret. Paa langs er det frier; diſſe 

Striber ere ifær kjendelige, før Frøchufet modnes, og bes 

fiaae ligefom af ſmaa Tænder, der fidde fan tæt paa hins 

anden, at de danne Rader, Frøet er brunt, fladtrykt, 

nyredanner, overalt bekledt med fmaa Pigge. 

Egen. og Brug. For fit ſmukke Udſeendes 
Skyld dyrkes den ſom Siirplante i Haverne, Den har 
ingen Lugt og er ikke bekjendt for at have været anvendt 

til noget Slags nyttigt Brug. 

14de Slægt: Fladſtjerne (Stellaria). 

Slagtmarke: Bageret s5bladet, udftaaende, Kron⸗ 
bladene 5, tvedeelte. Froehuſet 1famret, 
Gflappet, med mange Froe. 

iſte Art: Lund Fladſtjerne (St. nemorum L.) 

Artm. Bladene hjertedannede, langſtilkede. Bloms 
ſterne i en Lop. Kronſtilkene zrenede. Fl. Dan. Tab. 
271. 

D. Hojetrue. 

Voxer ikke fjelden i Lunde og Skove— 

Blomſtrer i Suni, 

Bbb3 Udfsrl. 
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Udfasrl. Beſtr. Roden fleeraarigc- Stenglen 
opret, 1 Fod høj, uden Grene, bekledt med hvide Haar og 

Tante. Bladene motbfatte, hjertedannede, fpidfe, rande 

haarede. Bladſtilkene hos de nederſte længere end Bla⸗ 

det, hos de gverfe kortere, haarede ſom Stenglen. Blas 

dene, ſom ſidde under Blomſterne, ere ſtilkloſe og ægdannes 

de. Blomſterne danne en udſpredt Topp. Bage v⸗ 

bladene glatte med hvide hinbede Kanter Kronbla— 

dene hvide, Éløftede over Midten. Froehuſet ægdannet 

trindt; aabner fig med 6 Tænder i Spidfen. ) 

Znmærtn. Ved førfte Øjefaft fan denne Plante let 

forverles med Vind RKleévkrone (Ceraft. agqvat.) og al 

mindelig Zonſebid (Alſin. med.); men den førfte har 

fuldkommen ſtilkloſe Glade, og den ſidſte Har en afverlende 

Rad af Haar paa Stenglen, hyilket ikke findes hos den 

her beſtrevne. En Tegning af den fees i Columnæ Ec- 

phraſ. T 290 (under Navn af Alfine hederaces), Knip⸗ 
hof Cent, 10, No. 86. | 

Egenſk. og Brug. Denne vakkre Plante opliver 
Lundene ved fine lysgronne Blade og hvide Kroner, 
Huusdyrene æde den, og Bierne ſoge dens Blomſter. 

aden Art: Takrandet Fladſtjerne (S. Holo- 
ſtea L.) 

Artm. Bladene lancetdannede, fint ſaugtakkede. 

Kronbladene dybt kloftede, dobbelt fan ſtore ſom Bageret. 
Fl. Dan, Tab. 698. 

D. Hjentroſt. 

Voxer ikke fjelden i Lunde og Krat pan fugtige Steder 

Blomſtrer i Maj, Suni. 

US, 
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Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, lidet krybende. 
Stenglen nedliggende ved Grunden, ſiden opret, 2 til 1 
Fod høj, grenet, 4kantet, lider rue. Bladene lancetdans 

hede, meget fpidfe, = Tomme brede ved Grunden, 1 tif 

13 Tomme lange, glatte undtagen paa Randene, fom under 

Lupen fees af være fiint takkede. Blomſterne danne en 
udbrede Top. Kronbladene hvide, dobbelt fan ſtore 

ſom Bageret. Stovnaalene kortere end Kronen, hver⸗ 

anden forſynet med en guul Kjertel ved Grunden, Frege: 

huſet kugledannet, naſten gjennemſigtigt, aabner fig ſiden 

i 6 Klapper lige til Grunden. Frøene mange, nyredan⸗ 

nede, rødgule, ujevne ved mange fmaa Forhojninger, ſom 

fidde i Rader. 

Anmarkn. Curtis Gar en god Tegning heraf i FI 

Lond, T. 81; andre Tegninger findes i Mentzelii Pugil, 
rar, pl, T, 7, under Navn af Carioph, holoft, Fuchſius 

Hiftor. 136, Aniphof Centur, 10. No. 85. Lobel Hi. 

ftor, plant. p, 26. Gerard Herball Ed, 1636. p. 47. 

$. Bauhin Hiftor, 3. p, 361, Parkinſon Theatr. bot, 

3330. | 

Egen. og Brug. Planten er ſmuk, men uds 
marker fig hverfen ved Lugt eller Smag. Bierne føge 
hyppigen dens Blomſter. 

zdie Art: Ager Fladſtjerne ( S. arvenſis Hoffm.) 

Artm. Bladene ligebrede, heelrandede. Bloms 
ſterne danne ſtore udbredte Toppe. Kronbladene naſten 
deelte til Grunden, omtrent af lige Længde med Bæges 
vet, Fl. Dan. Tab. 414? 

D. Hjentroſt Gras med ſmag Blomſter Ap, 

Bbbea4 Tern⸗ 
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Temmelig almindelig pan” førte Steder og i Skygge. 
De Exemplarer, Hvorefter jeg befkrivgr, ere tagne ved Drons 

ninggaard. 

Blomſtrer i Juni og Juli. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen nede 

liggende ved Grunden, ſiden opret, 1 Fod høj, 4kantet, 

glat. Bladene ſmal-lancetdannede, heelrandede, glatte, 

tilfpidfede, modfatte, fammenvorne ved Grunden. Toppen 

er flærft udbrede, meget grenet og Gar mange Blomſter, 

hvoraf hver Kronſtihk ofte bærer 3. til 5, dem undtagne, 

der fidde i Midten, hvor Stenglen. deler fig, hvilke ere 

iffomftrede. Ved hver ſaadan Tvedeling af Stenglen fine 

des 2 fmaa lancetdannede Biblade. Kronbladene 

hvide. kloftede næfen til Grunden og fun lidet ſtorre end 

Bageret. Frøelhufer GÉlappert. 

Anmarkn. Denne Art er St, graminea var. &, Lin. 
Fl, Svecica, De nyere Tegninger af denne Plante fynes 
alle at være mislykkede. Figuren i Fl, Dan, 414 foreftils 

lev udentvivl en Afart med faa Blomſter, Hvortil maaſtkee 

ogſaa Moenchs Tegning i Fl, Hafiz T, 6 hører. Figu⸗ 

ren i Gmelins Fl, fibir, 4 T. 62 paa højre Side, fom (jens 

fores hertil, paſſer ikke i Henſeende til Storrelſen af Kron⸗ 

bladene. · Kniphofs Tegning i Cent, 10, No, 84 ſynes 

at være vor Plante. Figuren i Fl, Dan, Tab, 415, ſom 

entnu af Wildenow føres herhid, er efter min Mening 

en ganffe forſtjellig Plante fra Ager Fladſtjerne. Linne har 

citeret herril Tabevnæmontans Icon, 232, fom findes i 

hans Kraͤuterbuch 1. pag, 524 under Navn af Gramen 
floridum minus, 

Egenſt. og Brug. Huusdyrene æde Planten. 

abe 
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ade Art: Ker Fladſtjerne(S. paluſtris Hofm.) 

Artm. Bladene ligebrede, lancetdannede, heel⸗ 

randede, blaagrage. Kronbladene deelte til Midten, 
meget ſtorre end Begeret. Fl. Dan, Tab, 

D. 

Ikke fjelden paa meget fugtige Steder. 

Blomſtrer i Suni og Juli. 

Udferl. Beſtr. Roden fleergaarig. Stenglen 

halvanden til 2 Fod høj, mindre grenet og mere opret 

end den forriges. Bladene liagebrede, lancetdannede, 

længere end den forrigeäs. Toppen har faa Blomſter, 

og er meget mindre udſpilet end hiin. Kronbladene 

ikkun Éløftede til Midten, ſtaae paa længere Srenftilfe og 

ere dobbelte faa ſtore ſom Ager Fladſtjernens. . 

Anmarkn. Linne har forenet denne og foregaaende 

Art, ſkjondt Dillenius tilforn (i Apend, ad catal, pl, 
circa Giſſam nascent. 1719) har vidt at adffille dem. 

Ogſaa anſee nu de nyere Plantekyndige dem for tvende 

virkelige Arter. Der mangler endnu gode Tegninger af 

dem begge. Gmelins Figur i Fl, ſibir. 4 T. 62, figner 

denne i Henſeende til Kronen.  $. Mentzelii Pugillus 

rar, plant, findes en Figur T. 7 under Navn af Lychnis, 
parva paluftris &c., ſom udentvil er vor Plante, Den 
ev St. media Sibthorp Fl, Oxon. 

Egen. og Brug. Huusdyrene æde den, 

ste Art: Sump Fladſtjerne (St, uliginoſa Curtis,) | 

Artm. Stenglen udſtrakt eller nedliggende, 4kan⸗ 
tet, grenet. Bladene ægs lancetdannede, Kronſtilkene 

udfpringe ofteft zſamlede fra Bladaxlerne, den mellem⸗ 
Bbb 5 ſte 
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ſte 1blomſtret, de bbrige tvedeelte fleerblomſtrede. Kron⸗ 
bladene kortere end Begeret. Fl. Dan. Tab, 

D. 

Voxer ikke almindelig paa fuatige Steder; ved Dron⸗ 

ninggaard, Ballerup 20.6, i Holſteen ved Cronshagen og 

Fulenkrug. 

Blomſtrer i Maj. 

Udforl. Beſtr. Roden aarig. Stenglerne ned— 

liggende, 4kantete, glatte, af en Haandbreds Længde 

øg derover. Bladene afverle imellem æg; fancetdannede 

pg afiangslancetdannede, de ere fvagt randhaarede ved 

Grunden og læderagtige mod Spidfen. Kronſtilkene 

oprette under Blomſtringen, fiden nedhængende; de, ſom 

udfpringe paa Siden af Stenglerne i Bladaxlerne, ere ofteſt 

23, hvoraf den midterſte 1blomſtret, meget mindre end 
De gvrige, og blomſtrer forſt; de paa Siderne have hver 

3-5 Blomſter. Blomſterbladene 2, faavel ved 

Grunden af Kronftilfene, der fidde i Bladaxlerne, fom hvor 

Fine dele fig; de ere fancerdannede og hjvidladne, Krona 

bladene hvide, meget dybe deelte, mindre end Bageret. 

De 5 Støvnaale fidde paa Neglen af Kronbladene, de 

øvrige 5 paa ligeſaamange Kjertler, ſom omgive Frugtbøs 

gen. Griflerne undertiden 4. Frsehuſet ægdannet. 

Anmarkn. Profeffor Retzius henfører den 415de 

Tavle i Fl, Dan, hertil, Udentvivl ev faavel denne ſom 

foregaaende Tavle tegnede efter meget ufuldſtendige Exem⸗ 

plarer, der gjør det vanſkeligt med beſtemt Vished at fige, 

Hvor de egentlig fEulle ſtaae. Ogſaa faaer denne Plante i 

Forhold til fin Alder og Vorefted et noget forſtjelligt Ud⸗ 

ſeende. Alligevel troer jeg, at Figuren 415 i Fl, Den, 

ikke Can paſſe her, fordi 1) Kronerne ere meget ſtorre 
end 
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end hos vor Plantes 2) Maaden, hvorpaa Blomſterne uds 

ſpringe af Bladarlerne, er meget for/jellig, og 3) Bladene 

ere fvidfere men derimod fler ikke randhaarede ved Grunden. 

Jeg falder vor Plante St, uliginofa Curtis, fordi 

Denne Forfatter har givet den ſtjonneſte og nojagtigſte Teg⸗ 

ning af den i Fl, Lond, No, 62. Flere Tegninger heraf 

findes paa følgende Steder: i Joh. Bauhin Hiftor, 

plant. 3. pP. 365, under Navn af Alfine longifol, &ec, 

(maadelig) Krocker Fl, filehaca Vol. 11. T. 4, under 

Navn af St, laterora. Sofman Deutſchlands Flora 
1791 Tab. 5 under Navn af St. Alſine, Forreſten hore 
herhid: Stellaria uliginofs Schreber, Roth, Curtis, 

Withering; St, hypericifolia Vaillant, Viggers, Ale 
lioni. (Figuren hos Tabernæmonten 712 under Navn 

af Alfine fontana, ſom Vaillant citerer, er fnarere St, 
craffifolia Æhrhardt;) St, Dilleniana Leers; St. aqva. 

tica Pollich; St, fontana Vulfen, Schrank, St, gra 

minea var, y, Fl. fvecica, 

Egenſt. og Brug. Planten har ingen udmarket 
Lugt eller Smag. Dens Nytte er endnu ubekjendt. 

Cte Art: Kortbladet Fladſtjerne (St. brevifo- 
lia Nob.) 

Artm. Stenglerne mange, trinde, nedliggende 
og danne ligeſom en Buſt; de nederſte Blade ovale, de 
øverfte lancetdannede. Kronſtilkene eenlige, eenblom⸗ 
ſtrede. Fl, Dan, Tab, 4152 

2), 

Voxer paa lidet fugtige Steder. F. Er. imellem 

Claſſens Have og Kalkbranderiet udenfor Kaſtellet. 

Blomſtrer i Juni og Juli. Froeet modnes i Juli 
og Begyndelſen af Auguſt,. 

Udfs⸗rl 
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Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, udſkyder flere 
aldeles trinde, ſterkt grenede Stengler, der ſamle ſig 

ligefom i en Buſt og ere ofteſt nedliggende, ſſelden ops 

rette. Plantens hele Højde ev 3 til 4 Tommer. De 

nederſte Stengelblade ovale, ſtorre og tykkere end 

Grenbladene, ſom ere lancetdannede og af 2 Tommes 

Længde. Kronſtilkene eenlige i Bladaxlerne, hver 

med cen Krone. Kronbladene hvide, kloftede til over 

Midten. Froehuſet ægdannet, 6klappet, nefen £ 

Tomme langt, naar det er modent, Froene gule, naar 

Klapperne aabne fig. 

Anmarkn. Det hele Udſeende af denne Plante, og 

ifær dene trinde Stengler, har beftemt mig til at anſee 

den fom en færffilde Art. Den ev Roths St. graminea y. 

brevifolia. Figuren i Fl, Dan, 415, er den i flere Hen- 

ſeender meget lig; Stenglen ſynes trind, og Blomſtringen 

er den ſamme. Det er her, ſom overalt at beklage, at 
der iffe med diffe Tegninger følger Beſtrivelſe, gjorte efter 

det tegnede Exemplar, hvorved de muelige Tvivl let kunde 

hæves. 

Jeg enfſker, at de Plantekyndige vilde underſoge, hvor⸗ 

vidt den fortjener at fremfætteg ſom en virkelig Ure. 

Egenſt. og Brug. Ubetjendte. 

15de Glægt: Sandoaaner (Arenaria). 

Slagtmerke: Bageret 5bladet, udſtaaende. Kron— 
bladene 5, udeelte. Froehuſet 1kamret med. 
mange Froe. på 

fe 
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iſte Art: Strand Sandvaaner (4. peploides L.) 

Artm. Bladene agdangede, ſpidſe, kjodede. Fl. 
Dan. Tab. 624. 

D. Strandarve. 

Voxer ikke ſjelden i Sandet ved Strandkanterne. 

Blomſtrer i Juni, Juli. 

Udfsrl. Beſtr. Roden fleeraarig, traaddannet, 

krybende. Stenglen ved Grunden nedliggende, fiden op: 

tet, I Fod høj, 4bjørnet, grenet, glat, leddet; . ved 

Tørring bliver den 'guul, og naar man da overſtjerer den 

halv, er den indentil brun og mere træet, Bladene 

fede og fjødfulde, modſatte, ſtilklsſe, ved Grunden fams 

menvorne, glatte, de nederſte kortere end Leddene imellem 

dem, de vverſte leangere. Blomſterne ſidde enkelte i 

Spidſen eller i Bladaxlerne. Kronbladene hvide, ægs 
dannede, hele. Froehuſet naſten kugledannet, tre— 

klappet. * 

Anmarkn. Ehrhardt har heraf gjort en egen Slagt 

under Navn af Honkenya, Tegninger af. Planten findes 
i Loefels Fl, pruſſ. T. 2. Gmelin FI, fibir. Tom, 

riger NR rdl — * 

Egen. og Brug. Strand Sandvaaner har en 
ſalt Smag, ſom den ikke taber, naar den endog borer i 

lang Aſſtanb fra, Havet. Som Kaal og Spinat ſpiſes 
den ofte af Menneſter. Heſtene æde den. givne, men 
Koer og Zaar vrage den. 

Man har ikke forſogt den i Medicinen, hvor den 

dug formodentlig vilde gjore ſamme Nytte ſom de øvrige 

anbefalede Stjorbugsplanter. 

aben 
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aden Are: Trenervig Sandvaaner (A. triner⸗ 
via C.) 

Artm. Bladene agdannede, ſpidſe, ſtilkede, ner—⸗ 
bede, tynde, Fl. Dan. Tab. 429. 

, SÅ 

Voxer ikke ſjelden i Skove, Lunde og andre Æygaes 

fulde Steder» 

Blomſtrer i Juni, Sult, 

Udfserl. Beſtr. Roden aarig, füntrevlet. Steng— 
len en Haandbred til. 1 Fod høj, tynd, dunet, grener. 

Bladene modfatte ægdannede, ſpidſe, heelrandede, fünt 

hagrede paa Nerverne og Randen, de sverfte ſtilkloſe, de 
nederſte Kilfede. Blomſterne eenlige, afvexlende i Blad: 

axlerne. Kronſtilkene trinde, dunede, forſt oprette, 

ſiden udſtagende eller nedbøjede, Begeret dunet, læns 

gere end Kronbladene, fom ere hvide og omvendt ægdannede. 

Feosehuſet naſten kugledannet; Froene nyredannede, 

ſorte. 
Anmerkn. Denne Art af Sandvaaner forvexles let 

med almindelig Honſebid (Alfine media), De adfkilles 

wed folgende: Almind. Honſeb. voxer overalt; denne fun 

paa fEnggefulde Steder. Alm, Honſ. blomſtter i April — 
Maj 2c., denne forſt i Juni og Juli. Hiin hår en 

afverlende Rad af Haar paa Stenglen, denne er overalt 

bekledt med fine neppe kſendelige Haar. Almind. Honſeb. 

har en nedliggende, denne en opret Stengel. Hiin har 

ingen Nerver paa Bladene; denne har 3 meget kjendelige, 

fom har siver Anledning til dens Navn. Kronbladene, 

fom ere kloftede hos hin, ere hele Hog denne, — Curtis 

har en god Tegning heraf i Fl, Lond. 272, 

Egen. og Brug. Denne liden meget nette 
Plante veed man endnu ikke at anvende til Nytte. 

Z3die 
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zdie Art: Smaaekronet Sandvaaner (A. ſer⸗ 
pyllifolia L.) 

Artm. Bladene naſten ægdannede, ſopidſe, ſtilkloſe. 
Kronbladene fortere end Begeret. Fl. Dan, Tab, 977. 

D. Liden Arve. 

Voxer almindelig paa tørre Fælleder, paa Gjerder 
Ds fø 94 

Blomſtrer i Juni — Auguſt. 

Udførl. Beſtr. Roden aarig, trevlet, Hvide 

Stenglerne flere. fra en Rod, lidet grenede, tveklsf⸗ 
tede i Spidfen, dunede, 2 til 1 Fod høje Bladene 

ægdannede, alle ftilfløfe, five, lider haarede, Kronen 

fjvid, meget fortere end Begeret. Froehuſet ægdans 

net, lider buget, aabner fig med 5/6 ander i Spidſen. 

$røene nyredannedes 

Anmarkn. Curtis Gar en god Tegning heraf i Fl, 
Lond, T. 263, — Suchfius Hiftor, 23. Planten ſelv 

udmærfer fia fra de øvrige af Slægten ved Stivheden af 

dens Stengler og dens Timiansblade. 

Egen. og Brug. J engelſke Anlag vilde den 
være paſſende ar ſage paa Bakker, hoor den voxer let. 

4de Art: Rodblomſtret Sandvaaner —9— 
rubra L.) 

Artm. Bladene traaddannede, forſynede med hin⸗ 
dede, ſtedende Biblade. Fl. Dan. Tab. 740. 

D. Knagraæs. 

Voxer pan ſandige Hoje og paa Otranden i Sandet, 

Blomſtrer i Juni, Juli— 

Anmarkn. 
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— Anmarkn. Under dette Navn forener man tvende 

Planter af meget forſtjelligt Udſeende. 

1fte Afart: Redblomſtret Mark Sandvaaner 
(A. rubra campeſttis.) 

Med udſtrakte Stengler, modſatte traaddannede 

Blade, kortere end de mellemværende Led; Ba—⸗ 

geret af lige Længde med &røebufet, Loelels Fl. 
prufliea T. 63. 

Roden aarig, udſkyder mange Stengler, ſom 
ére frinde, nedliggende, tørre, af en Haandbreds Stor⸗ 

telfe, nedentil glatte, oventil ſterkt haarede. Bladene 
modſatte, ſtilkloſe, traaddannede, fladtrykte, med et 

Staͤk i Spidſen, kortere end Leddene. De omgives af 

tvende Biblade, ſom nedentil ere ſammenvexne, hindede, 
hvide, lancetdannede, ofteſt løftede i Spibfen. Bloms 

ſterne danne paa hver Stilk en liden Top. Kronſtil—⸗ 

kene üblomſtrede, haarede. Bageret ſtarkt haaret, 

lidet ſtorre end Kronen, gront med en hvid hindet Band: 

Kronen rod. Froehuſet omgives" heelt af Bageret 

Froene meget rn, neſten nyredannede, med ophøjede 

Punkter. 

Den findes paa ſandige Diger og. høje Steder, f. 

Cr. pan et Dige ved Gladfare, ved Bagfværd 20. 

2den Afart: Rodblomſtret Strand Sandvaaner 

(A. rubra marina). 

Med udſtrakte Stengler, modſatte Blade, ſom 

ere kiodfulde og længere end Leddene; Bageret 

halv fag langt ſom Frsehuſet. Fl. Dan. Tab, 740. | 

Faoruden ovenſtagende udmarker dem fig fra Iſte Af» 

art ved følgende: Roden ev tapdannet, ofte henved I 

ard lang, og har al muelig Udſeende af at være fleeraarig. 

| Steng: 
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Stenglen : Fod høj, meget tyk, kjodfuld og glat. 
Bladene kjodfulde, naſten trinde, buttede, med ec 
Stak i Spidſen, længere end Leddene. Bibladene 
fun halv faa lange ſom den forriges, ende fig med en 
pyramidformig Spidſe. Bageret haaret, ſtorre end 
den forriges, men omgiver Froehuſet fun halvt. Kro— 
hen hvidlig. Stovnaalene afverle fra 5 til 10. 

Den voxer ved Strandkanterne i Sandet, f. Eg. 
Paa Amager, ved Vebek ꝛc. 

Paa Bornholm hat jeg fundet en 

3Ne Afart: Rødblomfiret glatbegeret Sandydaner: 
(A. rubra glaberrima). 

Den har Udſeende af at være aarig, er 2 til 3 Toms 

mer lang, meget lidet Ejødfuld og aldeles glat baade paa 

Bager og Kronſtilk, hvor de 2 foregaaende ere ſtarkt 

haarede. Bibladene ligne den 2den Afarts. Blomſterne 

ere meget ſtore ft Forhold til Planten, men Bageret oms 

giver ikke Froehuſet heelt. 

Roth, ſom anſeer be tvende forſte for ſarſkildte 
Arter, paaſtager, at de. ikke forandre fig ved Dyrkning. 

% den botaniſke Have i Kjøbenhavn have de ogſaa i Des 

gyndelſen behoidt det ſedvanlige Udfeende, men de ere 

døde, uden at have hadet deres fuldkomne Vext. Jeg 
fader det ſaaledes til videre Forføg ſtaae uafgjort, hvorvidt 

diſſe Planter, ſom have ter meeft forfjellige Udfeende og 

ſikkerlig ogſaa forſtjellig Varighed, bør adffilles eller ikke. 

Egen. og Brug. Den førfe Afart udmærker 
fir hverken ved Lugt eller Smag, men her et ret ſmukt 

Udſeende paa den Tid, Den aabner fin Krone, ſom er 

almindelig fra Kl. 9 til 2, da den lukker ſig. Den 

den Dedi, Céc anden 
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anden Afart hav en ſalt Smag. Faarene abe dem 
begge. 

ste Art; Smaabladet Sandvaaner (A. tenui- 
folia £.) 

Artin. Bladene ſyldannede; Blomſterne danne en 
Fey over hele Steuglen. Kronbladene lancetdannede, 
kortere end Bageret. Froehuſene oprette. Fl, Dan. 
Tab. 389. 

Voxer imellem Stubberne pad høje Agre ved Plon 
og Schonweide. 

Blomſtrer i Juni — Auguſt. 

Udførl, Beſtr. Roden aarig. Stenglen traad— 

banner, opret, glat, af en Haandbreds Hejide. Bla 

dene halvtrinde, fyldannede, modſatte. Blomſterne 

udſpringe fra Bladaxlerne eller hvor Stenglen deler ſig, 

og danne en Top. Kronen er hvid, kortere end de 

fpidfe Begerblade; Frsehuſet er ægdanner og lidet 

længere end Bægeret.  Støvnaafene fandt jeg hes 

dyrkede Exemplarer af være $78 og 10. 

Anmerkn. Vaillant har tegner Planten i Bot, pa 
rifienf, T, 3. Fig. 1, Seguier Pl. veronenſis Tom, 1, 

TGigia 

Egenſt. og Brug. Ubekjendte. 

Femte 
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Femte Orden. 

Femhunnede (Penragynia); 

ide Slægt: Steenpryd (Sedum), 

Slægtmarke: Bageret zkloftet. Kronen gbladet. 
Bed Gründen af Frugtknuden 5 honningføs 
rende Skel. Froehuſene 5. 

afte Art: St. Hans Steenpryd (S. Telephium Z,) 
Artm. Stenglen opret, Bladene fade, ſaugtak⸗ 

kede. Blomſterne i en bladfuld Kog. Fl Dan, 
Tab. 686. 

D. St Hans Urt, St. Hans Log, Kræfturt; 

Tykblad⸗ 

Voxer ikke almindelig paa gamle takkede Tage, pad 
Mure og ſandige Bakker. 

Blomſtrer i Auguſt, Septembers 

Anmaerkn. Af denne findes hos os iſer 2 Afar⸗ 

ter, nemlig: 

ifte XFart: Rod St. 5. Steetiptpd (S. T; purpureum); 

Roden er ficeraarig, knollet. Stenglen mtil 2 

Fod hoi, opret, trind, rodlig, og beſat med røde 

Punkter. Bladene ægdannede, ulige tandede, ſtilk⸗ 

leſe, glatte, tykke, ſtage firøede uden Orden tet pan 

hinanden, og ere flade. Blomſterſtilkene udſpringe 

fra Bladaxlerne, og bære mange Blomſter i Skjerme eller 

Koſte. Bageret lidet, sÉløfter, med ſpidſe Flige— 

Kronbladene 5, lancetdannede, purpurfarvede pas 
Overfladen, hvidlige heden under. Stevnaalene af 

Længde med Kronen; Stovknoppene rede. Fréoebu—⸗ 

Cee 2 ſene 
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si 

ſene 5, aflange, tilfpidfede, oprette, 1kamrede, md 
mange og ſmaa Froe. 

Den findes ved Brede i Sjelland, og i Fyen vaa 

Stranden ved Kjerteminde. Tegninger fees i Fl, Dan, 
Tab. 686. Fi, Londinenf. Tab, 210. Rniphof. Cent, 
4. No, 77. Sudsfius Hiftor, go1. Bauhin Hiftor, 3, 
p 632. 1. Gartner har fegnet Frugten: De fruct, er 
fem, pl, T. 6s. 

Den famme Plante med hvide Blomſter er endnu 

fjeldnere vild, men dyrkes hift og her. Den er tegnet 

pag. 800. Cluſius Hiſt. 2, pag. LXVI, 2, Gesner 
Opera, Tab, 17. (blande Træfnittene) Fig. 149. 

2den Afart: Stor St. Sans Steenpryd (S. T. 
maximum,) 

Den fkilles fra den foregaaende ved følgende: Roden 

ev længere og har flere Knoller, hvoraf de pan Siderne fidde 

ørdentlig 254 ſamlede, men de, ſom fidde paa Enden, ere 

tættere og flere ſamlede. Bladene modfatte, bredere 

og flørre. Kronbladene hvide med en grøn Linie i 
Midten. 

Den voxer paa Skraaeheden af Bakkerne mellem 

Strandmøllen og Springforbi. 

Tegninger af den findes i Plencks Icon, pl, medicin, 

T. 350. Blackwells Herbal T, 191. Clufii Hiftor, 2, 
pag. LXVI. 1. Gerards Herbal or gen, Hiftor, of pl, 

P. 518. 1. Bauhin Hiftor, 3, p. 682.72. 

Egenſk. og Brug. De meget ſaftfulde, feedbla⸗ 
dede Plauter beſidde den Egenſtab, ar de ofte blive ved at 

bore, Naar man for Blomſtertiden ſtjerer dem fra Ros 
Den, 
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den, og fætter bem f en Sprakke eller fægger dem 
andenſteds i Klemme. Dette har givet Anledning til en 
Overtroe, ſom har Sted i Provindſerne, med denne 
Plante. Man fætter nemlig for Kjerefter, Foraldre 
ꝛc. Grene af den mellem Bjelken og Loftet; bliver Plan— 
ten ved at vore, da vil den, for hvem den er fat, opnaae 

fit Onſte. Gaaer den ud, da vil der hendes ham noget 

ondt, eller han endog ſtal døe. Planten fættes under 

Bjelken paa St. Hang Dag, hvoraf den formodentlig 
har faaet Navnet St, Hansurt. 

Som Lægemiddel er Planten gaaet af Brug. 
Dens Gaft har en flimet Smag, uden Lugt. Et Af—⸗ 

kog af Bladene i Melk har været brugt med Urinſkjſeren. 
Com Huusmiddel anvendes endnu de friſte knuſede 

Blade mod brændte Saar, mod Liigtorne og i flere 
Tilfælde, hvor et udvortes blødgjørende Middel fan være 
nyttigt, — Mod blind Goldenaare har LOvertroen fors 
Dum tifagt den megen Virkſomhed; man bar nemlig den 

frife Rod mellem Skuldrene, indtil den visnede. — Den 
indeholder en Deel mineralſt Ludſalt. 

Soinet aad den. Heſten, Koen, Faaret og Ges 
den aad den ikke med Lyſt. Wolet vragede den aldeles. 

É Bierne ſoge Blomſterne. 

aden Art: Hvid Steenpryd (S. album L.) 

Artm. Bladene naſten trinde, aflange, buttede, 
ſtilklöſe, udſtagende. Blomſterne danne en grenet Qvaft 
paa Spidfen af Stenglen. Fl, Dan, Tab. 66. 

D. Tripmadam. 

Voxer paa høje ſtenige Steder. Sjelden. Paa et 

Steengjerde ved Ulriksholm i Fyen, 

63 Blom 
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Blomſtrer i Juli, Auguſt, September, 

udforl. Beſtr. Roden fleergarig, trævlet. Steng⸗ 

Åen kryber med fin nederſte Dec paa Mure og Klipper, 

| er fiden opret af 2 Fods Højde. Bladene kjodfulde, 

neſten trinde (valfeformige), tykkeſt mod Enden, tyndere 

ved Grunden, glatte, ofte rodlige. Blomſterne ſidde 

i en grenet Quaſt. Baegerbladene buttede; Krons 

bladene ſpidſe, Hvide, med en rød langslobende Linie, 

Gtøvnaalenes Stifter hvide med røde Stovknopper. 

Griflerne lancetdannede. Frsehuſet lidet, tilſpide⸗ 

ſet med flere aflange Froe. 

Anmarkn. Foruden ovenanforte ypperlige Tegning 
finder man en Figur heraf i FI. Lond. T. 60. Allioni 
Fl, Pedemontana T. 65, F, 2. Bulliard Herb. T. 179, 

Plenck Icon, pl, medicinal, T, 352, Blackwell Herbal T. 

428. Moriſon H, ox, få, 12, T, 7, Fg. 23. Cluſius 

Hift, 2, pP. LIX. 1, Gerard Herb, p. 512. 2. PDarbius 

fon Theatr, bot, 734. 1. Dodonquus Stirp. Hift, Pempt, 
P. 129. 2, KCobel Stirp, Hiſtor p, 205, under Navn af 

Vermicularis, Sudfius Hiſt. 35. Bauhin Hiftor, 3 

PP. 650. 

Egen, og Brug. Den Har ingen Skarphed hos 
fig. Man bar anvendt den ſom Omſlag mod Gylden 
Mare og med Kræft 2c. - Køer og Faar ſaae jeg vrage 

den, i de næften bare Fjeldegne ved NRordkjoping. Ge— 
derne aad den. 

Den er ſmuk nok fil at fortjene en Plabs i Haver 
Den dyrkes paa nogle Steder for af ſpiſes ſom Salat, 

big 

J— 
| 
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zdie Art Losbladet Steenpryd (S. ſaxatile 
Wiggers). 

Urim, Bladene firøede, halv trinde, buttede, loſe 
ved Grunden, Stenglen grenet, nedliggende, Fl, Dan, 
Tab, 49. 

D. Oeders Steenpryd. Viborg. 
é 

Voxer ved Preetz pan fandige Høje. 

Blomſtrer i Juli. 

| Udfør, Beſtr. Roden aarig. Stenglen en 

Haandbred høj, grenet fra Grunden af, og nedliggende, 

Bladene næften -afverlende, aflange, buttede, udvens 

dig ophøjede, indvendig flade ved Grunden, og fun ved 
et enkelt Punkt heftede til: Grunden. Blomſterne 

kortſtilkede, ſidde firøede van Stenglen, danne ſſelden 

Qvafte, Kronbladene gule, lancetdannede. 

Anmarkn. Oeder har anfeet denne Art for Sed. 
rupeftre' L,, hvorfra den adffiller fig ved buttede ſtrsede 

Slade, og en mere grenet og nedliggende Stengel. Den 
er S, Oederi Retzius, S. alpefre Villars, &, rubens 

Sande, — Allioni har tegnet den i Fl, pedemont, Tab, 
SE DT 

Egen. og Brug. Ubekiendte. 

ade Art: Bidende Steenpryd (S. acre L.) 

Artm. Bladene næften agdannede, ſtilklsſe, og 

angroede til Stenglen, afvexlende, men ligge paa. bins 

anden, puklede, Randene lider fladtrykte. Biomfterne 
danne ofteſt en tvekloftet Ovaft. Fl. Dan. Tab. 

D. Helleknop, Bladelos, liden Steenurt, Vejer, 

Drav. 

Ee« 4 Verer 
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Voxer almindelig paa Steengjerder og andre tørre É: 

ſtenige Steder. 

Blomſtrer i Juni, Auguſt. 
4 

Udførl, Beſtr. Noden fleeraarig, travlet, udſkh⸗ 

der mangfoldige Stengler, ſom ere en Haandbred fange, 

nedentil krybende, ſiden oprette, trinde, glatte. PB la 

dene kjodfulde, afverlende, men ſtaage faa tæt paa hin: 

anden, at de blive taglagte; paa Blomſterſtenglen tørre de . 

bort nedentil, ligeſom denne voxer frem, Kronen guul, 

dobbelte faa fang fom Bægeret, Frugtknuderne ss, 

ved Grunden af hvert findes et lidet hvidt Skel. Frøene | 

fmaa, rødbrune, 

Anmarkn. Tegninger. Heraf findes i Curtis Fl, 

Lond, T. 23, Plenc Icon. pl, medicin, T, 351. Sappe 
Botan, pharmaceut, aden Cent, T. 197. Bulliard Herb, 

T. 31. Blackwell Herb. T. 232. Fuchſius Hift, p. 36. 
Cluſius Hiſt. 2. LXI, 1. Gerard. Herb, p. 517, 2. 

Egen. og Brug. Den friffe Plante far en 
overmande bidende og ffarn Smag, fom tildeels tabes 
ved Tørring. Indvortes brugt foraarfager den Brak— 
ning og Stoelgang. Udvortes lagt pan Neglene fon . 
Omflag, ffal den kunde oploſe diſſe. Med haldigt Ud: 
fald har man alligevel anvende den indvortes mod Skjor⸗ 
bug ſaaledes: en Haandfuld af Planten kogtes med c 

Got gammelt Ol under lukt Laag, indtil det halve var 

indkogt; heraf toges faftende 3 til 4 Unger. Jo lettere 
og i jo ſtorre Mængde Brakningen paafulate, deſto haſti⸗ 
gere lægedes Sygdommen. Hvor Tandkjsdet var angres 

bet eller Tænderne. vaklende, gaves ſamme Afkog, med 
lidet Allun og Honning, for dermed aft ſtylle Munden. 

Mod Kræft har iſer Marqpet forføgt og beromt dens 
ligeſaa mod ondartede Saar, JF, hang Bog Memoires 

82 
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fur Pillecebra ou la, petite Joubarbe har han fremſat 
adſtillige Sygehiſtorier, hvor Curen blev IyÉfelig udføre 

. ved Hjelp af denne Plante. Len er nu gaaet i For— 

glemmelfe, formodentlig fordi den indvortes brugt birfeg 
alt for hæftigt. 

Huusdyrene æde den ikke. 5 

ste Art: Serfantet Steenprod (S. ſexan· 
gulare I.) 

Artm. Bladene næften trinde eller ligebrede ude 
ſtagende, fidde paa de ufrugtbare Stengler i 6 Rader, 

og ere indvendig vorne til Stenglen med den hele Grund— 
flade. Fl, Dan, Tab. 

D. 

Voxer pan tørre Marker, efter Muͤller. 

Blomſtrer i Juli, Auguſt. 

Anmarkn. Den ſkiller ſig fra den føregaaente ved 
Bladene, ſom ere mere trinde, længere, ſidde i 6 Ras 

der, og ere ikke bidende. Paa de blomſtrende Stengler 

fidde Bladene hos Sexkantet Steenprod meget tættere fame 

men end hos den bidende St. Enhver Rod ſtyder færre 

Stengler .· Den blomſtrer 14 Dage filtigere end den bis 
dende Steenpryd, En Tegning af den findes i Fl, Lond, 

T. 225. 

Egen. og Brug. Den har aldeles ingen ud« 
market Smag. Dens Nytte er ubekjendt. 

17de Slægt: Gjogemad (Oxalis). 

Slagtmerke: Bageret dybt 5deelt. Kronbladene 5, 
forenede ved Neglene. Stovngalene ulige 

C 665 fange 
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fanges de z yderſte kortere og ſammenvorxne 
ved Grunden. Froehuſet gkamret, zkantet, 
aabner fig paa langs. Froene i et Froedekke. 

zfie Art: Suur Gjogemad (O. AcetoTella L.) 

Artm. Roden tandet. Rodſtilken iblomſtret, læne 
gere end Bladene, ſom ere trehobede. Smaabladene 

omvendt hjertedaunede. Fl. Dan, Tab, 980. 

D. Suurklever, Gjsgemad, Gjogerod, Kukkukkaal, 

Skovſyrer. 

Voxer almindelig i Skovene ved Trærnes Rodder, 
og paa andre Steder i Skygge. 

Blomſtrer fra Slutningen af April sik midt i Juni. 

Udfsrl. Beſtr. Roden fleeraarig, vandret, knudret, 
forſynet ved Knuderne med mange røde Tænder, der ovens 

fil længe fia tet ſammen ſom Sfæl, og med fine nedfti= 

gende Trævler, Bladene trehobedez Smaabladene oms 

vendt ægdannede, beſtroede med enkelte Haar, af Farve 

bleggrønne, undertiden rodlige. De fidde paa en 253 

Kommer lang Bladſtilk. Rodſtilken er henved et 

Sjaandbred lang, haaret, og bhar 2 fmaa Skel omtrent 

paa Midten. … Bagerfligene aflange, randhaarede. 

Kronen 3 Sange ſtsrre end Bageret, hvid med fine røde 

Striber og gule Plerter ved Grunden. Stavnaalene 

flage i 2 uligelange Hader, Griflerne af lige Længde med 

ben fængfte Rad. Froehuſet ægdannet, aflangt, 5 kamret, 

i hvert Kammer 253 ægdannede, rødbrune, paa langs 

ſtribede Frøe, der ere omgivne af en elaſtiſt Hinde, hvoraf 

Froene, i det den gaaer itu, udkaſtes. 

Anmarkn. Cx Tegning heraf findes i Fl, Lond. T. 
FlI, Plenck Icon, pl. medicinalium. Tab/ 354. appe 

Botan. 
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Botan. pharmaceut T, 116, Blackwell Herbal, T. 308, 

Fuchſius Hift, p 567. Zacquin har tegnet Kjøndelene é 

fin Oxalis Monographia Tab, g0, 1. Gartner Frugten 

De fruct. pl. T. 113. 

Egenſt. og Brug, Denne liden Plante fortjener 
vor Opmarkſomhed, faavel for fin Skjonhed fom Nytte. 
De friffe Blade have en behagelig farlig og ladſtende 

Smag, ſom overgager den af vor almindelige Syre⸗Skreppe 
og ligner nærmeft Citronfyren. Naar man ſtoder dem 
frife Plante i en Træmorter, udpreſſer Saften, giver 
Den Tid til at fæfte fig, filirerer den, koger ben klar med 
Wggehvide, afdamper den til Sirups Tykkelſe, og fens 
fætter den fiden i Glaskar pag et kjoligt Sted; faa ans 

finde ſmaa Sältkryſtaller pag Siderne af Glaſſet, og 
man erholder da der befjendte Syreſalt eller Suurklever⸗ 
falt. Efter et Forſog gav 20 Pd. Blade 6 Pd. Saft, 
hvoraf man fif henved 5 Lod Salt. Syren heraf ude 

» gjør en egen Plantefyre, bekjendt under Ravn af Suur⸗ 

Rieverfore. J det Store tilberedes Saltet lim af 
ESbyre⸗Skreppen (Rumex acetoſa). 

J Oekonomien bruges Saltet ifær til af tage Rut 
og Blæfmetter af Linned. Linnedet dyppes 1 Band, 

Pletten overdryſſes med lidet af det pulveriſerede Safe, 

guides og afvaſtes fiden i varmt Vand. Saften af de 
frife Blade fan ogfaa bruges hertil. … Med den adffiller 
man Well, og den er ef godt Middel i galdeagtige Syg⸗ 
Domme; man gager 1 til 2 £od ad Gangen; i fdfte Til: 
fælde bruges ogſaa Saltet fra 10 til 20 Gran, Suur 
kleberſyren kan egſaa med Nytte bruges i de faa kaldte 
Galde⸗ og Forraadnelſes /Sygdomme (formodentlig ogſag 

i de egentlig venerife Sygdomme), men da den er 

meget dyr erſtattes den ved Viinſteen⸗ eller Eddikeſpre. 

Faar, 
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Faar, Geder og Shiin æde Plantens Koerne elſte 
ben ikke, og Heſten vrager den aldeles. Bierne føge 
Blomſtret. 

En Egenſkab, ſom den ſure Gjogemad har tilfæls 
les med Violen, er denne, at den fætter Froehuſe og 
Froe næften hele Sommeren igjennem, uden at udvifle 
Blomſter, fom man fun feer om Vaaren. Naar den 

har afblomfiret, bøjer Rodſtilken fig nedad, men ſaaſnart 

Feset er modent, reifev den fig ov, og Froet udkaſtes da 
langt bort formedelſt BREDE REE ANGER, af den liden Froe— 
hinde, ſom omgiver det. 

2den Art: Opret Gjøgemad (O. ftriéta L.) 

Artm. Stenglen opret, grenet; Smaabladene oms 
vendt hjertedannede; Kronſtilkene 2blomſtrede, eller med 
flere Blomſter i Skjerme; Griflerne haarede, af lige 
Længde med de underſte Stovnaals, Fl, Dan, Tab, 

973: 

D. 

Sjelden. Jeg har kun ſeet den vild ved Frederiks— 

borg i et lidet Krat, hvorfra de Exemplarer ere tagne, 

hvorefter jeg beſtriver, i Slotshaven ſammeſteds og i 

Praſtens Have i Ramloſe. 

Blomſtrer i Juni, Juli og Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, krybende, med 

haardannede Trevler. Stenglen omtrent 1 Fod høj, 
trind, glat, grenet, purpurfarvet neden til. Blad: 

ſtilkene haarede, og udfpringe fra et Led ved Grunden. 

Bladene trehobede; Smaabladene omvendt hjertedannede, 
aldeles glatte undtagen paa Randen, hvor man ved Hielp 
af Glaſſet Æjelner nogle faa Haar. · Kronſtilkene lede 

dede ved Grunden, glatte til de dele fig, ofteſt 2blom⸗ 
ſtrede, 
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ſtrede, ſſelden 3 og 4blomſtrede, og ved Delingen forſhnede 
med 253 meget fmaa og haarede Blade, Bægerbladene 

lancetdannede, glatte, fun nedentil findes et og andet 

enfelt aars Kronbladene gule, heelrandede. Stov— 

naalene ftaae i 2 Rader, og have oventilet og andet 

enkelt Haar. Griflerne ere af lige Længde med den 

inderſte Rad Stovnaale, og haarede. Frøehufet stan: 

tet, haaret. 

Anmarkn. Den anførte Figur af Fl, Dan. er af 

Muͤller angivet for O. corniulata, og fiden af Profeſſ. 
Hofman, Retzius, Withering og flere citeret til denne 

Plante. Derſom man ſammenligner faavel denne Figur, 

ſom Planten jeg har taget pan fanme Sted, hoor Maͤller 

har taget fin, med de Figurer af Clufius og Moriſon, fom 

Linne Gar citeret til fin corniculata, fag er det klart, ac 

vor Plante er iffe den lineiſte O. corn, Derimod er ben 

aldeles lig Figuren hos Moriſon H, ox, Sect. 2, Tab, 17, 
Fig. 3. J flere Aar ere begge diffe Planter dyrkede i den 

Botaniſke ave, hvor O. firida altid har foldet fig opret, 

O. corniculata altid nedliggende; O, ftrida altid fleeraarig, 

0. corniculata altid fun 1aarig; hvilket vidner om, at de 

virfeligen ere forffjellige Arter. Figuren i Fl. Dan, uds 

trykker vor Plante meget vel i det Hele, ſtjondt Bladene 

ere tegnede i ſovende Tilſtand, og Frugtdelene ere aldeles 

falſtfe. Saaledes ere Stovnaalene alle næften af lige 

Lengde, og man feer fun et Griffel med et sdeelt Ar, 

iffedet for at der i Planten findes tydeligen 5 Grifler. 
Jacqvin, i fang Oxalis Monographia iconibus illuſtrets, 

Viennæ 1794, er ogſaa af den Mening, at den citerede 

Figur i Flora Danica ev O. ſtricta. Efter hans Sagttas 

gelſe kan imidlertid O, ftrita, naar den nemlig bliver meget 

fang og ikke formaaer at holde fig opret, forandre fir Ud— 

ſeende 
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ſeende ſaaledes, at ben kommer O. corniculata ſaa net, åt 
man blot ved dens fleeraarige og krybende Roͤd fan adſkille 
den," Jacqpins Figur til Oxalis ſtricta i hans Mönogre- 

phia Tab. 4. paſſer ikke fuldkommen til vor Plante. Fi⸗ 

guren er nemlig ſterkt haaret; vor Plante er aldeles glat; 

Bladſtilkene ere i Tegningen dobbelt faa lange fom hos vor 

Plante, i Forhold til Størrelfen af det Hele; Kronſtilkene 

have langt flere Blomſter, end man i Almindelighed finder 
paa den vilde Plante hes os. Endnu er der en Bledhed, 

om jeg maa falde det fan, dg en Saftfuldhed hos vor 

Plante, ſom aldeles ſavnes i Figuren. Snart fEnlde 

jeg troe, at vor Plante ét den eg⸗ntlige Linneiſtfe O, 

Keicda, ſiden den paſſer fan vel til den af Linne citerede 

Figur hes Moriſon; og at derimod Jacqvins Plante 

et en ved ODyrkning forandret Afart. 

En anden Tegning af ben findes i Transactions of 
the Liv, Society 2, T. 23. Fg. 4, under Mavn af 
O. ambigua, 

Egenſk. og Brug. Den har en forlig Smag for 
det foregaaende ; og giver ogfaa et veſentligt Galt lige⸗ 
ſom denne. 

die Art: Nedliggende Gjsgemad . cor⸗ 
niculata L.) 

Artm. Stenglen ſterkt grenet, aldeles BERØRE 
åg rodſtydende. Kronſtilkene ofteſt 2blomſtrede, forteré 

end Bladſtükene. Smaabladene omvendt hiertedannede. 
J— af lige Længde med den inderſte Rad Stes—⸗ 
naale. Fl. Dan, Tab, 

O⸗ 

Sjelben. 

— 
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Sfelden. Jeg Har fundet den vild + Havtrne i Ronne 
pag Bornholm. F. Er. i Haven fom hører til Fajances 
Fabrikken, og i flere fom fløde dertib 

Blomſtrer i Auguſt, September, 

Udførl. Beſter. Roden aarig. Stenglernes 

til 1 Fod lange, ligge alle udſtrakte henad Jorden, og 
udffyde ſmaa Rodtravler; de ere fuldkommen glatre, trinde, 
tyndere end den forriges, og have undertiden en Purpur⸗ 

farve. Bladſtilkene udſpringe, ſom hos den forrige, 
fra et Led; de ere. meget tynde, ſparſomt haarede, 152 

Tommer lange Bladene ere mørfere, ſtidengronne, 

blegere pan Underfladen. Kronſtilkene fandt jeg ofteſt 
2blomſtrede, meget fjelden med flere, undertiden fun medet 

Blomſt. Kronen guul, dobbelt faa fang ſom Bageret« 
Stovnaalenes inderſte Rad lengſt; Stifterne have 
oͤventil faa Saar, ere forreſten glatte. Griflerne af 

lige Længde med den inderſte Rad Stovnaale, haarede. 

Fraehuſet pilledannet, shjørnet, glat. 

Anmeerkn. Denne Plante fvarer fuldkommen til 
Jacqvins Figur i Oxalis Monographia T. 5, paa det 

nær, åt vor Plante er ganffe glat, baade paa Stengel og 

Zrøehuus, hvor hans er haaret. Naar de begge vare 

vilde, fan man ikke tage Feil ved at beſtemme dem, hyvilket 

førf da bliver vanfeligt, ndar den oprette Gjøgemad 

dyrkes i ferd Jord, og Stenglerne drive faa flærfe, at de 

ikke længere kunne bære fig oprejfe; men ogfaa da vil man 

funde fjende dem derpaa, at den oprette Gjøgemad bar en 

fleeraarig Rod, ſom kryber, hvilket afdrig er Tilfældet med 

Stenglen, den nedliggende Gj. har derimod en krybende 

Stengel, og en aarig Rod, ſom aldrig kryber. 
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Andre Tegninger findee i Moriſon H. Ox, am ſict. 
27T. 17: Fg. 2. Transact. of the Lin, Society Tom. 

2. T. 23. Fg. 5, under Navn af O. puüilla. 

Egenſt. og Brug. Den er mindre ſaftfuld og min⸗ 
dre ſyrlig end den foregagende. Da Floriſterne hidinde 
fil have forvexlet den med den forrige Art, faa følger 
Beraf igjen; at Chemiſterne, ſom have anbefaler den ned— 
figgende Giøgemad for deraf at tilberede Suurſalt, ikke 
have meent den her beſtrevne, men den oprette Gjoge— 

mad, ſom urigtigen har været antaget for hiin. 

18de Slægt: Klinte (Agroftemma). 

Slagtmarke: Bageret 1bladet, —sfløftet ; fædéragtiat, 
Kronbladene 5, hver med en udeelt, udftaas 

ende, buttet Krave, og en lang Megl. Froe⸗ 
huſet 1kamret, sÉlapper i Spidſen. Frøene 
ſidde paa en fri Pille, 

afte Art: Almindelig Klinte (a. Girhago L.) 
Urim. Planten ſtivhaaret. Bageret langere end 

Kronen. Kronbladene ſvagt udffaarne i Dridten; udelte, 
usgne. Fl, Dan: Tab, 596: 

D. Klinte. 

Voxer almindelig imellem Kornet, iſar blant Hug 

og Hvede. 

Blomſtrer i Juni, Juli. 

Udforl. Beſte. Roden aarig. Stenglen opret, 

3 Fod høj, trind, pibet, ſtivhaaret, oventil grenet, 

gladere modſatte, ſammenvoxne ved Grunden, ſmalt— 
lancetdannede, ſtivhaarede pan begge Flader, Haarene 

ved Grunden lengſt. Blomſterne eenlige paa Spids 
ſen 
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fon af Grenene. Bageret z5kloftet, furet, ſterkt haaret; 
Fligene ſmalt lancetdannede, længere end Kronen, Krone 

bladene purpurfarvede, hvide vd Grunden, omvende 

hjertedannede; Neglene ligebrede, af Længde med Kraven. 

5 Stovnaale fitte paa Grunden af Kronbladene, 5 
fortere imellem diſſe. Frøehufer omgives af Bageret, 

er tegnet med 10 ophøjede Linier, og aabner fig i Spidſen 

med 5 Tænder. Frøene mange. 

ZinmærEn. Tegninger heraf findes i FI, Lond, Tab, 

209. Plenck Icon, pl. medicin, Tab, 356. Rniphof 
Cent. 5. No, 8. Fuchſius Hift, p, 127. Dodonæus 
Stirp, Hiftor, Pempt, p. 173. Zobel Stirp, Hift, p, 23. 
2, Moriſon H, Ox, ſect. 5. T, 21. Fg, 31, Gerarde 
Herboll p, 1087. J Bauhin Hiftor. 3, p, 341. 

Egenſtk. og Brug. Klinten Har en meget foag 
Lugt; Planten ſelb beſidder fun den afmindelfge Urte— 
ſmag, men Frset har noget bittert, ſtarpt og geent i 
Swmuagen. 

Den ev et beſvparligt Ukrud i Rugagrene, og faa 
meget vanſteligere af udrydde, ſom Froet ikke let lader 

fig renſe fra Rugen enten ved Kaftning eller paa anden 
Saade. Det, fom faaer fig ſelb paa Ageren, er uberydes 

ligt mod der, der faaeg med Rugen; og ſaaledes kom— 

mer det fornemmeligen an paa at have reen Sæd, hvor 
man vil tænfe paa at holde Klinten borte. Herved bør 

man endnu marke, at Klintens Frse ofte gaaer ufordøjgt 
og beelt Gort fra Kreaturene; og da det, ſom nye Forſog 
have fært, efter denne Gjennemgang, dog befidder fin 
fulde Spireeone, fan maa ogſaa dette tages i Betragt: 
ning; hvor man arbejder paa deng Udredning, Et 
paadt Foraar ſynes at bidræge meget til Klintens yppi⸗ 

gere Vext. 

den Deel. Odd Hlere 
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Flere af vore Huusdor æde Plauten ſels, uden al 
dg befinde fig ilde derefter. Anderledes forholder deg 
fig med Froet. Der er bekjendt, at hvor det har været 
blandet i nogen Mengde med Rugen, francs heraf et 
fort Brod. Germershauſen forſikkrer nok, at Be⸗ 

boerne i 6 Byer, ſom til det Mel, de brugte til Brød; 
blandede & Klintemeel, ikke ſporede nogen ubehagelig 
Folge heraf; men det er dog vidſt, at Brsdet faner en 
ubehagelig bitter og ſtarp Smag, faa at der ikke uden 
nojere Underføgelfe bør anſees for uſtyldigt. Brande⸗ 

viinsbranderne ſege helſt den Rug, Hvori der er megen 
Klinte, fordi em ſaadan Rug giver færfere, Der er: 
mere beruſende Brandeviin. Allerede heri ligger et Bees 

viis imod Klintefrdet. Hvorledes det virfer paa Dyr, 

derom gibe følgende Forføg, anſtillede paa Veteringr⸗ 
ſtolen i Kjøbenhavn , nærmere Underretning: 

iſte Forføg: En Kavn fif — Lod. Klintefrse, ſtodt og 
lavet til Piller med Meel. Den brakkede ſig ſtrax, 
bleb derpaa tung ng doſig, og efter 5 Timer døde 
den med Muffeltræfninger.. Kroen og de tynde 
Tarme vare betændte, og Aarerne é den blode Hjer— 
nehinde ſtorkt udvidede, 

det Forfog: En anden Ravn, ſom fif 3 Lod, dede efter 
1% Time med ſamme Tilfælde i højere Grad; den 
kaſtede ikke op. 

3die Forſog: En Huushane ſik 2 Led Årse, ſisdt og 
gjort til en Dej med Vand; efterat det havde fors 
aarfager heftig Aabning, blev Hanen meget doſig, 
og dode 7 Timer efter Indgipningen. 

Ade Forſog: En ung Pudelhund ſik 4 209 overgjemt Froe. 
Den blev mieget urolig, kaſtede op flere Gange, 

hvorpaa fulgte megen Mathed med hurtig Puls. 
Efter 8 Timers Forloh var den igjen munter. 

J Iyl⸗ 
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J Iylland, hvor en Skoleholder gav fine Ænder 
Glintefese, ſom man havde brugt til at gjøre uldent 

Gårn hvidt i, døbe alle Cnderne fort efter. I Soerige, 
hvor Klinten i Aaret 1794 havde faget ſterkt Oderhaand, 
forføgte en Landmand med megen Beſvarlighed at renſe 

Freet fra Sæde: Rugen. Han ſamlede over en Tonde 

Klintefrse, og befluttede at lade det male øg give det til 
Soinene. De aade deraf i Begyndelfen, men dilde 
fiden iffe (mage det. Han blandede nu Klintemelet 
med Rugmeel, lavede Brsd heraf, ſom forelagdes Soi⸗ 
mene, men de toge det iffe gjerne, og bleve ſyge derefs 

ter. Flere Kalkuner, Høns og Ænder, fom imellem 
ſtjal fig fl at æde med Svinehe, dade alle deraf, 

Diſſe Forſeg og Erfaringer ere altſaa gyldige Bee 
viſer for, at Klintefrøct virker hos Fuglene og flere Artet 

af Pattedyr fom bedøvende Gift. Heraf følger tillige, 
at det er mistenkeligt for Menneſter, og at man ikke 
uden Nodvendighed Sør udfætrte den for de ubehagelige 
Folger, der mueligen kunne flyde af dets Nydelſe. 

De engelſte Mollere flage over, at deres Molleſtene 
fordærves bed at male Korn, hvori der er megen Klintes 

adeh Art: Pragt Klinte (a. Coronaria L,) 

Artm. Planten filtet. Bladene æg lancetdannede. 
Kronbladene ſaugtakkede og forſynede med en liden Krands, 

mm 

Voxer vild i Italien og Schveitz. 

Dyrkes almindelig hos os i Haver—⸗ 

Blomſtrer i Juni, Juli. 

Anmaren. Tegninger heraf findes i Beslers Hørt, 
Eyſtæt. æftiv, ord, 9. Fol. 3. Fg. 2, 3. Rniphof Cent, 

12. NO, 3. Rnorr Dei, 1. T. R. 209, 

Odda xyde 
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rode Slægt: Pragtſtjerne (Lychnis), 

Slægimærfe: Bageret 1bladet, aflangt, jevnt. Kron⸗ 
bladene 5, med Negle; Kraven meer eller 

mindre kloftet. Froehuſet I eller zkamret. 

iſte Art: Skarlagröd Pragtſtjerne (L. chalce- 
donica L.) 

Artm. Blomſterne i fladtoppede Knipper. 

SN; 

Voxer i Rusland. Dyrkes hos os i Haver. 

Blomſtrer i Sult, 

Anmaerkn. En ſmuk Tegning heraf findes i Besler 

Hørt, Eyſtæt. æftiv, ord, 9. T. 5. Fg, 1. Gartner har 

tegnet Frugten T. 130. Froehuſet 1kamret, Planten 

fleeraarig. 

Egenſk. og Brug. Man dyrker denne Plante 
blot til Siir i Haverne. Der gives 3 Afarter, en ſtar—⸗ 
lagrod, kjodfarvet og hvid, blande hvilke den Skarlag⸗ 

" røde er den ſmukkeſte og giver ofte. meget fyldte Kroner. 

Den fan formeres ved Sideffud, ſom om Efteraaret 
tages fra Roden. 4 

Naar man vil opelſte den af Free, faa udſages det 
om Vaaren paa et Beed mod Solen. J Begyndelſen 

af Juli funne Planterne omfættes i et vel gravet Beed 
nogle Tommer fra hinanden, hvor de vandes og hvides 
fort Tid i Stygge. Om Efteraaret flottes de hen hoor 

de ſkulle forblive, og blomſtre nu i følgende Somerer, 

2den 
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aben Art: Eng Pragtſtjerne (L. Flos cuculi L.) 

Artm. Bladene ligebrede, lancetdannede. Kron— 
bladene 4kloftede. Froehuſet gdannet. Fl. Dan. 
Tab. 590. 

D. Græsnellife, Skovnellike, Hovmod. 

Voxer almindelig i fide Enge, 

Blomſtrer i Juni, Juli. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, trævlet, Steng⸗ 

len 1 til 2 Fod høj, rue, kantet, leddet, Gift og her 

iſer ved Leddene purpurfarvet. Bladene ſmalt lancet— 

dannede, fammenvorne, glatte, Bageret vedblivende, 

morkopurpurfarvet. Kronbladene purpurfarvede, dybe 

4kloftede, de 2 yderſte Flige kortere og ſmallere end de 

mellemſte; ved Grunden af Kraven ende Neglene fig i 2 

Tænder. Froeh ufet neſten ægdannet, Ifamret, med 5 

i Spidſen tilbdagebøjede Tender. Frset nuyredannet, 

brunligſort. 

Anmarkn. Curtis har en ſtjon Tegning heraf i 

Fl, Lond, T. 10. Rniphof Cent, 11. No, 65. Mori⸗ 

ſon H. Ox. ſect. 5. T. 20. Fg. 8. Cluſius Hiſt. p. 292. 
— Millers Icon. T. 1609. Fg. 2. viſer den fyldte Plante. 

Egen. og Brug. Koden har en Bitter Smag. 
Planten fortjente at indføres i Haver, hvor den under— 

fiden bliver fylde. Den ædes af Hefte, Geder og Faar, 
men Ksevne gage den almindeligen forbi, 

gdie Art: Klebrig Pragtſtjerne (L, Viscaria L,) 

Artm. Stenglen klæbrig. Bladene ſmalt-lancet⸗ 
dannede. Kronbladene udeelte. Fl. Dan. Tab, 1032. 

D. Tjæreurt, Begurt, Skumnellike. 

Dod 3 | Voxer 



796 Tihannede, 

Voxer afminbelig i tørre Enge og pan Bakker. 

Blomſtrer i Juni, Juli. 

Udførl, Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen 

opret, I Fod høj og derover, ſſelden grenet, trind, 

glat, oventil ligeſom beſmurt med en mørfrød klebrig 

Subſtans lig Tjere. Bladene fmale-fancetdannede, til—⸗ 

ſpidſede, modſatte og fammenvorne ved Grunden, og der 

randhaarede. Blomſterne danne næften en Klaſe paa 
Spidſen af Stenglen. Baegeret Joſtribet. Kron— 

bladene morkrode, fvagt indſtaarne i Midten, forreſten 

hele, ved Grunden af Kraven fidde 23 finaa Skel. Frose⸗ 

huſet 5kamret, aabner fig med 5 Tænder i Spidſen. 
Froet nyredannet. 

Anmarkn. En Tegning heraf findes i Cluſius Hiſt. 

P. 239. 2. Gerards Herball p, 601. 3. Ruiphof Cent, 

12. No. 69. 

Egen. og Brug. Den udmarker fig hverken ved 
Lugt eller Smag. En fylde Afart dyrkes til Prydelſe. 
Hunsdyrene æde den iffe, men Bierne føge dens Blomſter. 

Moden, fom har nogen Lighed med den af Tuſind⸗ 
gylden, fælges og kjobes ofte af Ufyndige for denne; 
men hav ingen virkſomme Egenſtaber tilfelles dermed, 

ate Ari: Skob Pragtſtjerne (L. fylveftris Nob.) 

Artm. Bladene ægdangede, tilfpidfede. Bageret 
kortere end Kronens Rør. Kronbladene dybere kloftede 
eud til Midten. Blomſterne ofteſt ſteerbee. Frsehuſet 
Egdannet. Fl. Dan, Tab, 

D. Stor laaden Neglike med rodagtige Blomſter 

RKyll. Tveboe Pragtſtierne Viborg. Laaden Pragtſtſerne 

ornemann. 

Voret 
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Voxer ikke meget almindelig pan Eyggefulde noget 
fugtige Steder i Lunde og Skove; f. Sr, i Sjelland ved 

Valloe, ved Chriſtiansholm i Dyrehaven; i Sylland ved 
Hadersleb. 

Blomſtrer i Juni, Juli. 

Udført. Beſtr. Roden fleeraarig, af en liden Fin— 

gers Tykkelſe, hvid. Stenglen 1 til 2 Fod føj og 

derover, trind, ſtivhaaret, grenet, rodlig paa den ene 

Side. Bladene modfatte, agdannet tilſpidſede, ends 

ogſaa de overſte, neſten ſtivhaarede, og med 5 udmærkede 

Nerver felv paa de mindſte Blade. Bageret agdannet 

paa Hanplanten, paa Hunpl. mere buget, brunladent, 

ſtivhaaret, og med 5 korte Tænder, ſom ikke naae op 

fil den udfprungne Krones Krave. Kronbladene oms 

vendt hjertedannede, purpurfarvede, indſtaarne til Mids 

ten, og have ofteſt en Tand paa hver Side langt ovenfor 

Sralget; ved dette fidde derimod 4 hvide Tænder. Frugt 

knuden agdannet. Grifleerne rulle fig ſpiralformigen 

fammen i Spidſen, og ere laadne. Froehuſet 1fam, 

ret, aabner fig med 10 fmaa Tænder, Frøet brunlig 
fore, meget mindre end hos den følgende Art. 

Anmarkn. Denne Art er Lych, dioica Lin. Cur 

fis har en meget god Figur heraf i Flora Lond, Tab, go. 

Grundene, hvorfor jeg adſkiller denne og følgende, ſom 
tilforn Gave været anfcete for Afarter, fees tildeels af 

Beſkrivelſen, men ſtulle dog nærmere ved følgende Art 

blive udviklede. 

Egen. og Brug. Blomſtret har en foag Lugt. 
Det bliver fyldt ved at indplantes og dyrkes i Haver, 

hvor Planten vel fortjener en Plads. Bierne føge dens 

DID 4 såe 
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ste Art: Hoidkronet Pragtſtjerne (L, pra- 
tenſis Nob.) 

Artm. Bladene lancetdannede. Bageret fængere 
end Kronens Ror. Kronbladene kloftede omtrent til 
Midten. Blomſterne ofteſt tvebbde. Frsehuſet kegle⸗ 
dannet. Fl. Dan, Tab, 792. 

D. Laaden vild Neglike med hvide Blomſter. Kyll. 

Almindelig i aabne Enge. 

Blomſtrer i Juni og Sult. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig. Stenglen 1 

høj 2 Fod høj, meget mindre haaret og blødere end for= 

rige Art. - Bladene lancetdannede, blodhaarede, med 

fvagere Nerver end den forriges, ogſaa tabe de fig høg de 

mindre Glade. Bægeret aflangbægdannet, ufarvet, med 

5 Tænder, dobbelt faa lange fom den forriges, og længere 

end Kronens Nor. Kronbladene hvide, neppe klof—⸗ 

fede til Midten, "bredere end den forriges og heelrandede. 
Frugtknuden cylindriſt. Griflerne meget tykkere 

end den forriges, næften glatte, og rulle fig aldrig ſpiral— 

formigen ſammen. Froehuſet trindt eller kegledannet. 

Froet hvidligt, meget ſtorre, rundere og tykkere enh den 

foregaaendes. 

aſte Anmerkn. Denne Art er Lych, dioica L. ver. 
(32 Ved Dyrkning i Haven i et og ſamme Jordmon, 
have i 2 Aar ingen af dem forandret ſig. Tvertimod 

ere Charaktererne faa beftandige og fremſtikkende, ſom 

man mueligen fan ønffe. Foruden Forſtjellen af Frugten, 

Brød, Griflerne, Kronen, Bageret, ladene, Haas 

righeden og Størrelfen, kommer endnu til: at de næften 

aldrig findes famlede, at den ene er almindelig, ben 

anden ſjelden, og at Farven ikke forandrer fig; aft 

Dette fynes dog at være nok fer at beſtemme dem til 2 

Arter. 
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Arter. Ogſag anmarke Curtis, Lamarck og Withering, 
at de vilde beſtemme dem for 2 Arter, naar de havde 

feet dem dyrkede tilſammen. 

2den Anmarkn. Det er nu 3 Aar fiden at o9etis 

ftaaende Beſkrivelſe og Jagttagelſe blev gjort. J denne 

Mellemtid have Planterne ved gjentagen Dyrkning i famme 

Jordmon aldeleg ingen Forandring undergaget, og de 

faſtſatte Charakterer ere Beftandige og udmærkede. Jeg 

finder nu, at Sibthorp i Fl. oxonienſis ogſaa har adſeildt 

dem, og givet den, ſom jeg kalder Skov Pragtſtjerne, Navn af 

L. diurna, og Hvidkronet Pr. Navn af L. vespertins, fordi 

den førfte udfolder. fin Krone den hele Dag, den ſidſte deris 

mod førft mod Aften. Da denne Jagttagelfe ikke er beftans 

dig hos os, har jeg ikke troet at burde forandre mit Navn. 

En Tegning af Hvidkronet Pragtftierne findes i Plencks 

Icon, pl, medicin, T. 355. - Till, Hort, pifan, Tab, 

41? Denne fidfte og de fleſte ældre Tegninger ere gjorte 

uten Nojagtighed, faa at man ikke let gjenfjender Planten 

efter dem.  Zorifons turde være de enefte kjendelige 

blandt de ældre. See hans Hiftor, Ox. fe. 5. Tab, 21, 
hvor Figur 25 er Lych. fylveftris, og Fig. 23 L. praten- 

fis, Vel Gar, efter Gang Overſkrift, den forſte en (vid 

øg den fidfte en rød Krone (hvilfet maatte være omvende, 

naar Figurerne fulde fvare til min Beſtrivelſe), men 

dette fan være en Fejltagelſe, og Moriſon erindrer felv i 

Texten til Fig, 21, at Kronen ev enten Hvid eller rød, 

og han ſynes ikke cf Have vidft, at enhver af diſſe Planter 

har fun een beftandig Farve. 

Egen. og Brug. Den har ingen Lugt. Paa 
Engene er den et Ukrud, ſom formedelft fin træede 

Stengel fjelden rores af Huuſsdyrene. Heſten fager uns 
Ddd 5 dertiden 
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dertiden en Mundfuld af Planten, og Bierne føge - 
Blomſtret. 

Y Haver gjor ben ikke fan god Virkning for Øjet 
fom den forrige. 

2ode Slægt: Klobkrone (Ceraſtium). 

Slagtmerke: Begeret 5bladet. Kronbladene klofte— 
de, Ftoehuſet 1kamret, aabner fig i Spidſen. 

afte Art: Almindelig Klobkrone (C. vul⸗ 
gatum L.) 

Artm. Stenglerne udſpredte, ſtibhaarede; Haas 
rene kjertellsſe. Bladene aflangsægdannede, ſtiohaarede. 
Kronbladene lidet længere end Begeret. Fl. Dan, Tab, 

D. Liden laaden Arve. 

Voxer afmindelig paa Agre og dyrkebe Steder. 

Blomſtrer fra Maj til Auguſt. 

Udferl. Beffr. Roden fieeraarig, trævlet. Steng⸗ 

lerne ofteft flere fra hver Rod, udfpredte, trinde, med kjer— 

tellsſe Haar, 2 til 1 Fod fange og derover, Bladene 

ſtivhaarede, de nederſte aflangsægdannede, de vverſte ægs 

dannede. Baegeret 5bladet, Bladene æg-fancerdannede, 

med en hindet Rand, ſtivhaarede uden Kjertler. Krone 

bladene $, hvide med en guul Plet ved Grunden, 2klof⸗ 
tede, buttede. Stovnaalene fortere end Kronen, 

Frsehuſet agdannet-trindt, dobbelt faa langt ſom Bæger 

tet, aabner fig med 10 Tænder i Spidſen. Frøene gule, 

Unmærtn, Tegninger heraf findes i Curtis FI, 
Lond, Tab, 130. Vaillant Bot. parif, Tab, 30, Fig, 1. 

3 Bauhin Hiſtor. 3 P. 359. Es 

Egenſt 
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Egenſk. og Brug. Den har ingen udmerket Smag 
eller Lugt. Creaturene ade den ikke gierne, og den 
ſynes ingen betydelig Indflydelſe at have i Landhuus⸗ 

holdningen. 

aben Art: Klobrig Klobkrone (C. viscofum L.) 

Artm. Stenglen opret. Bladene ovale, butktede. 

Kronbladene lidet kortere end Begeret. Hele Planten 
hekladt med kjertelberende Haar. Fl, Dan, 'Tab, 1212, 

D. Klæbrig Arve. 

Voxer paa magre Ciræggange, ved Mure 26. 

Blomſtrer i Maj, Juni. 

Anmarkn. Den adſkilles fra foregaagende Are ved føl: 

gende: Roden ev aarig. Stenglen grenet ved Roden; 

de midterge Grene oprette, Sidegrenene krumſtigende, 
overalt bekledte med kjertelberende Haar, hvoraf Planten 

ev klebrig. Bladene bredere, blegere af Farve, beflædre 

med fjertelbærende Haar. Kronbladene finaflere, haa⸗ 

rede ved Grunden, ſtarpere kloftede i Spidſen. Hele 

Planten mere korthaaret. 

Curtis har tegnet den i Fl. Lond. Tab. 78, Vail— 

lant i Bot, parifienf, Tab. 30, Fg. 3, Diſſe Figurer 
Hog Vaillant, fom jeg har anført til denne og foregaaende 

Åre, har Linne og efter ham flere, citeret omvende; 

men det er klart, at en Fejltagelſe maa have Sted, han 

vilde effers iffe have forenet Vaillants T. 30 Fg, 3. med 

Bauhins Hift, 2, p. 359. Alligevel bemerker Sibthorp, 

at C. vulgatum Curtis, er C, viscofum i Følge Linnei 

Herbarium. — Figuren i Fl, Dan, ſynes mere udſpredt end 
naturligt, dog har jeg feet Planten faaledes paa Strande 

kanterne. J der Hele forandrer dens Udfeende fig meget 

efter Voxeſtedet. 
| Egenſt. 
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Egen, og Brug. Huusdyrene finde intet Behag 
i denne Art, heller ikke har den nogen vaſentlig Indily⸗ 

delſe i Landhuusholdningen. 

zdie Art: Goldnaalet Klovkrone (C. ſemide- 
candrum L.) 

Artm. Planten nedliggende, haaret. Bladene 
aflange, buttede. Kronbdladene kortere end Bageret. 
Fl. Dan. Tab. 1212. 

D. Liden laaden Arve. 

Voxer paa ſandige Marker og Diger; f. Ex. paa de 

fman Bakker ud imod Søen i Charlottenlunds Skov. 

Blomſtrer i Maj, Juni. 

Anmarkn. Goldnaalet Klovkrone turde være endnu 

vanffeligere af adſkille fra den flæbrige Kl., end denne fra 

Almindelig Klobkrone. Det er endnu neppe afgjort, om 

den her anførte 3die Art ikke blot er en Afart af den 2den. 

De adffille fig ved følgende: 

Goldnaalet Klookrone er meget mindre, Har 5 frugts 

bare Stsvnaale, og undertiden 5 golde. Paa meget tørre, 

fandige og høje Steder er den uden Grene, ſaaledes ſom den 

er. tegnet i Rap Synopf, Ed, 3, Tab, 15. P. 348, og i 

Vaillant Botan, parif. T, 30. Fg. 2; paa mere frugtbare 

Steder er den grenet, ſaaledes ſom den er tegnet i Fl, 
Lond, Tab. 122. og Fi, Dan, 1212. Hele Planten, 

men ifær Bageret er beflæde med Éjertelbærende Haar, og 

Bagerets hindede Rand. er meget lang. 

Man finder undertiden Antallet af frugtbare Stov⸗ 

naale over 5; men Curtis anmerker, at man hos 

Planten, ſom voxer hyppigen omkring London, aldrig fin⸗ 
der de 5 golde Stovnaale, ſom Linne og andre have ſeet 

(Skille de indſtaarne Kronblade den da ene fra C: pentand, 2), 
Hos 



Tihannede. 3207 

Hos vor Plante Har jeg altid fundet £ og 6 frugtbare 

Stovnaale, men ingen golde, Hvormeget Voreftedet forandrer 

denne Plante, vil man fee ved at efterſlaage de evenanforte 

Tegninger. Fl, Dan. 1212 fvarer nøje til en Plante, ſom 

voxer hyppig omkring Upſala, og er der afmindelig fjende 

under Navn af Cer, femidecandrum, Hvortil hører Teg⸗ 
ningen i Krockers Fl, ſileſiges Vol, 11. Tab, 77 

Egen, og Brug. Medens den er ung, ades ben 
af Svinene. Siden rsres den iffe af noget Huusdyr. 

ade Uret: Smalbladet Klovkrone (C. arvenfe L,) 

Artm. Bfadene ligebrede; fancefdannede, buttede. 

Kronen ſtorre end Begeret. Fl, Dan. Tab. 626. 

D. 

Voxer afmindelig van ſandige Marker og andre tørre 

udyrkede Steder, 

Blomſtrer i Maj, Juni. 

Udforl. Beſtr. Roden feeraarig, krybende. Sten gs 

len 2 Fod høj, grenet, trind, nedentil nedliggende, ſiden 

opret, haaret; Haarene vende alle nedad mod Grunden. 

Bladene meget fmalle lancetdannede, modfatte, paa 

Overfladen og Randene ſterkt haarede, pan Underfladen 

næften glatte. Bæegerbladene lancetdannede, haarede 

med en hinder Rand. Kronbladene hvide med lysblaae 

Striber, kloftede næften til Midten, hjertedannede, dobbelt 

faa ſtore ſom Bageret. Frsoehuſet agdannet-trindt, 

fængere end Begeret, med 10 Tænder, Frøene rødlige. 

Anmarkn. Curtis har tegnet den i Fl, Lond, No, 
62. Vaillant Bor, parifienfe Tab, 30. Fg, 4. Rniphof 
Herbar, viv, Cent, g, No, 24, Gerards Herball p, 595. 

14, 
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15. 3. Bauhin Hiftor. 3. p. 360. 7. Parkinſon 
Theatr, 1339. 7: 

Egenſk. og Brig. Denne Art er et Ukrud pag 
Agrene, hvor den ved fin vidt krybende Rod udbreder fig 
meget færge, og er danftelig at udrydde: Sen udbreder 
fig ej allene i fandig Jordmon, men ogfaa i Havejord vil 
man ſtrax i andet Nar finde unge Planter af den i hun⸗ 
brede Tal paa flere Alens Afftand fra Moderplanten. 
Saaléænge den er meget liden, ædes den af Faarene, men 
naar den bliver ſterre, vrage alle Huusdyr dens ſtioe 

Stengler. 

Af Blomſterne trætte Bierne Stof til Vor og 
Honning. 

ste Art: Band Klovkrone (C. aquaticum L.) 
Urter. Bladene ſtilkloſe, hjſertedannede; Kronſtil— 

kene 1blomſtrede, nedhengende efter Afblomſtringen— 
EJ. Dan, Tab. 

Voxer paa fkyggefulde Steder ved Vand. 

Blomſtrer i Sult, Auguſt. 

Udforl. Beſtr. Roden fleeraarig, krybende. Steng⸗ 
(en 1 til 2 Fod bøj, trind, fvag og ſtjsr, haaret rundt 

om, ifær de sverſte Led, nedentil glat. Bladene paa 
Stenglen ſtilkloſe, ſtengelfattende, hjertedannet-tilſpidſede, 

glatte; de paa Grenene undertiden kortſtilkede. Kron—⸗ 

ftilfene udfpringe, hvor Stenglen deler fig, eller af de 

Bverfte Bladaxler; baade Kronſtilkene og Bagerne ere 
ſterkt haarede; de førfte hærge nedad, ſaaſnart de have 
afblomſtret. Kronbladene hvide, dybt delte, Fli— 

gene aflange, - Frsehüſet agdannet, næften 5 hjørnet, 
aabner 
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gabner ſig med 5 Tænder . Froene nyredannede 

røde. . 

Anmarkn. Denne forvexles let med Lund Fladſtjerne 
(Sr, nemorum) og med almindeligt Honſebid (Alfine mes 

dia), Lund Fladſtjernen ev mindre, vorer i ſtyggefulde 

Skove, Band Kl. mére ved Vand; hiin har 3 Frugtbor, 
denne 5; hiins Blade ere langftilfede og blegere paa Un 

derfladen, dennes eensfarvede paa begge Flader, og ofteſt 

ſtilklsſe; hlin Går glatte, denne haarede Bægere o. ſ. v. 

Almindelig Honſebid har en mellem hver Led afverø 

lende Rad af Haar paa Stenglen; denne ev korthaaret 

overalt paa te vverſte Led og nedentil glat. Tegningen 

af Curtis i Fl, Lond, T, ig. ſynes paa den afvexlende 

Haarighed nær at foreſtille Alm. Hønfebid. Dog hører 
den retteſt herhid. Fl, Dan, 525 foreſtiller derimod Alm. 

Hønfebid, da den baade er afvexlende haaret og fan 

trehunnet. En Tegning ſaaledes ſom den ofteſt foretoms 

mer findes i Menzelii Pogillus rar, pl, T. 2, Fg. 3; 

Egenſk. og Brug. Harer og Caniner æde gjerite 
denne Plante. Koerne fane jeg ogſaa æde den, de 
abrize Huusdyr vråge den ofteſt. 

2rde Slægt: Spergel (Spergula). 
Slæegtmerke: Bogeret 5bladet. Kronblaͤdene 5, 

udeelte og heelrandede. Froehuſet egdannert, 
rkamret, zklaͤppet. 

afte Art: Almindelig Spergel (S. arvenks L,) 

Artm. Bladene i Krandſe. Blomſierne 10hannede. 
El. Dan, Tab, 1033: 

D. J Jylland: Homb, Hum, Girr, Sie —— 

Fyen: Lerkeliim, Spergel. J dan Holſteen: Honſe⸗ 
ſegrae, 
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ſegres, Knytgras, Knæegras, Sporgel; i tyſk Holſteen 

Girr, Spark, Negenkna. 

Voxer almindelig paa ſandige Marker, iſer mellem 

Boghvede, Hør og Rug. 

Blomſtrer i Juni, Juli, Auguſt. 

Udfoͤrl. Beſtr. Roden aarig, tapdannet, fiin⸗ 

trævlet. Stenglerne flere fra een Rod, S til 1 Fod 

høje, naſten oprette, korthaarede. Bladene i Krandſe, 

der udgjøre 2 Knipper, hvoraf hvert Gar ofteſt 6 til 3 

Blade, de. ere trinde, ligebrede, med en Fure paa Uns 

derfladen, korthaarede, morkgronne,  faftfulde, de ins 

derſte mindſt. Blomſterne danne en Top paa Spidfen 

af Stenglen. Kronſtilkene haarede, efter Blomſtrin⸗ 

gen nedhengende. Bæegerbladene egdannede, haarede, 

omgivne med. en hvid Band. Kronbladene ægdannede, 

hvide, længere end Begeret. Stifterne hvide, Stov⸗ 

knoppene gule: Froehuſet tilrundetsægdannet, 1fams 
tet, 5klappet. Klapperne aabne fig til Midten. Frsene 

mange, næften kugledannede, ſortladne, med fremfaaende 

røde Punkter og en lyſere Ring, 6 til 20 i hvert Frøe- 

huus. 

Anmaerkn. Den Spergel, ſom dyrkes hos os af 

fremmed Froe, har et forſtjelligt Udſeende fra den vilde 

Plante. Den er førre, aldeles glat, af meget lyſere 

Farve; Stenglerne mere trinde, Afdelingen imellem Blas 

dene længere i Forhold, og Bladene felv længere. Uagtet 

jeg enfelte Gange har fundet den med færre end 10 Stgys 

maale, fan den. bog neppe være Sp, pentandra Lin., da 

dens Blade ere meget længere, Froet ikke fladtrykt, og 

Den i det Hele ikke paſſer til den Figur, ſom Linne har 

citeret tif S, pentandra. Den beholdt dette forſtjellige 

Udſeende 
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Utſeende dyrket i den, ſandige Strandmark ved Charlotten⸗ 

fund og i Havejord. 

Tegninger af den vilde Plante findes i Curtis Fl. 
Lond, Tab, 307. Du gamels Traité de la cult des 

ter. Tom, 6, Tab, 1. Dodenæus Stirp. Hiſt. Pempt. 
p. 537. Zobel Hiftor, p. 467, 1. Gerards Herbal 

p. 1125. Parkinſon Theatr, p, 562. 3. Bauhin 

Hiftor, pl. 3, p. 719. Cap, XVIII. Gartner har tegs 
net Frugten i De fruct. et fem, pl. Tab 130, 

Egen. og Brug. Spergelen er meger ſaftfuld, 
og har en foag forlig Smag, Den Jordbund, hvorpaa 

” Maturen almindeligen frembringer den, er en mager og 

los Sandjord; derfor findeg den hyppigen ſom Ukrud 
mellem Boghvede, Hør og Rug. Men dette Ukrud er i 
2 Henſeender meget vigtigt, nemlig: ſom et Gjodnings⸗ 

middel for ſandige Agre, og ſom Foderurt ifær for Zaar 
og Køer. Allerede de ældre Forfattere, fra Begyndel— 
fen af det 17de Aarhundrede, tale om Spergelen, ſom 
en fortrinlig Foderurt og en vigtig Gienſtand for Ager—⸗ 

dyrkningen. Men i Midten af det 18de Aarhundrede: 

blev den tfær almindeligen berømt af næften alle Oekono⸗— 

mer, og giorde megen Opfist. Dens Rosé blev over» 
drebet; De, ſom forføgte den, bleve tildeels ſtuffede i dereg 

Forventninger. Saaledes blev den igjen tilſideſat og 
foragtet, indtil nyligen enkelte tænfende Landmænd ved 
nøjere Jagttagelſer og Vorſog beſtemte dens virkelige 

Værd. 

Dafaa i Danmark har man forſsgt at dyrke Sper⸗ 
gelen. Med megen Bekoſtning forſtaffede man fig Froe 
fra Tyſtland af en Biante, der boxer i Mængde hos os 

felv, ifær i de jydſte Hedeegne. Mangel paa botaniſt 
ꝛden Del, Eee Kund⸗ 
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Kundſtab var ſaaledes Aarſag til, at en Deel Penge gif 
ud af Landet for Froe, ſom kunde ſamles bedre saa vore 
Marker. J Eguen omfring Vejle og i Knuſtrup ved 
Viborg har man alf for 10 Mar fiden drevet Spergelav⸗ 
len med Held og erkjendt dens Nytte. 

Syergelen borer, ſom tilforn er ſagt, i Sandjords 
ben trives her meget vel, maar der iffe indfalder en lange 
varig Torke fort efter at den ev gaaet oo; thi i dette Tils 

fælde plejer den enten at tabes recent, eller den farfe 
Haft gaaer forforen, men Roden holder fig oa driver atter 
ved indfaldende Regn. . Bliver derimod Vejrliget føre 
ſtrax efter at den er faaet, ſaa ligger Froet ofte længe, 
men gaaer fiden ov bed indtræffende Regn, og giver en 
fildigere men god Heſt. Derfor er det, at den paa Bogs 
hvedemarferne, naar Forſommeren har været meget tør, 
viſer fig ret frodig i Efteraaret og væler ofre Boghveden 
ganffe og aldeles. Hvor man da far Sandfiræfninger, 
ſandige Hsje, eller endog nogenlunde dæmpet Flyveſand, 

har man i Spergelen en god Foderurt at befaae dem 
med, byois efterladte Rod. tillige er en Gjodning for 
Sandmarken. I los, lidet fugtig Muldjord ér alligebel 
Dyrkningen af denne Plante ſikkrere, ben voxer heri 

frodigere, buſter ſig mere, og vilde her fortrinlig anbe— 
fale ſig, derſom man ikke for denne Jordart kjendte 
bedre og gibtigere Foderurter. | 

J Brakland, hoor man ikke fan have Klever eller 
Rodfrusgter, ev Spergelen en fortræffelig Plante. "Uges 
ren brodes hertil om Efteraaret, giodes og. pløjes om 
Forgaret, va Spergelen ſaes i Maj eller Begyndelſen 

af Juni. Med 3 Fierdinakar til 1Skjeppe Spergelfese 
beſager man én Tonde Land rigeligen. Hoor Staldfo— 

ring 
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ring er indfsrt, har man heraf et fortræffelige gront Fo⸗ 
der, fom fan flaaeg 2 Gange, da dets i 10 høje 12 
Uger maner fin Fuldkommenhed, og udſager fig felø 
igjen. Man fan ogſaa lade den afgræffe paa Marken, 
eller gjøre den til Hog, Hvorved man dog Maa agte, af 

den er vanſtelig at tørre, En ſaaledes behandler Brak— 

mark er ved at omplojes om Efteraaret fortrinlig ſtikket 
til Rugſed. 

Man har forſogt at fane Spergelfroet paa ſandig 
Jord, blandet med andre Froeſorter af Foderurter, fags 
ledes f. Cr. med Boghvede eler Havre; hollket er lykke⸗ 
deg overmaade godt og har givet et for næften alle Huus—⸗ 

Dyr behageligt Foder. Efter Thaers Forſeg ſynes det, 

at Spergelen er den bedſte Tilblanding til Kleveren for 
at bringe denne frem paa forbedret Sandjord. 

Soergelens Virkning hos Malfefser er meget mære 
kelig baade ved Melken og Smorret. Ved fammenfigs 
nende Forſog er man bragt til Vished om, at Koer, 
form fodres med Spergel, give en langt førre Qpantitet 
Melk end efter andet Koder, og Smørret faner en meget 
behagelig Smag. Man paaſtaager ogſaa, at malkende 

Faar ffulle ved at fodres med Spergel give mere og federe 
Melk, og at Oſten Heraf ſtal være færdeles velſmagende. 

| J Henſeende til Spergelens Virkning fom Gjod⸗ 
ning har man gjort Forſeg med tvende ligedanne Jord: 

ſtokker: det ene blev gjødet paa fædvanlig Maade, det 

andet blev befanet med Spergel, ſom da den fod fros 

digſt blev omgravet, og ſaaledes anvendt ſom Gjodning. 

Dette ſidſte Stykke gav en ſuldkommen faa rig Hoſt ſom 
des andet, der var gjødet paa ſedvanlig Maade, Mang: 

Eee2 foldige 
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foldige Jagttagelſer bidne ogſaa om, at Spergelen er 
blandt de meget fordeelagtige gronne Gjedningsmidler 
paa Sandjord, ſaaſnart man fun for let Priis fan forø 
ftaffe fig Free heraf, hovilket denne Plante giver i Overs 
flodighed. Naar man vil avle Frse og tillige tørre 
Syergelen til Høg, gjør man bedſt i at lade den anden 
Slet ruffe ved Bern (bris man nemlig har faaet ben 
tidlig, og Vejrliget er af den Beſtaffenhed, aft den anden 

Slet fan modnes). Froet ryſtes ud, eller Frøchafene 
afplukkes paa et Klæde, og Planten lægget da i ſmaa 
Hode, fom ere mere høje end brede. Den lægger fig 

ſnart faft ſammen, og Regnen ffader den iffe, Man aab— 
ner Hobene imellem mod Vindſiden med Riveffaftet, og 
forffaffer fig paa denne Maade et Øge, fon Kreaturene 
faa gjerne æde, at de ej engang levne Rodderne. — Froet 
ædes gjerne af Høng og andre Fugle. J Dyrtid har 
man malet det til Meel, og ved Blanding med andre 

Meelſorter tillavet Brød heraf. 

Jeg gjentager det, aft for de Cane, der have rige 
Muld- og Lærjorder, er Spergelen iffe anvendelig uden 
paa Brakmarken; men Beboerne af fandige (fane, hvoraf 

Danmark har faamange, kan denne Plante være overs. 
maade nyttig, maar de fun ville anvende den vigtig. | 

2den Art: Femhannet Spergel (S. pentandra L) 

Urim. Bladene i Krandſe. Blomſterne 5hannede. 
Fl. Dan. Tab. i 

D. 

Efter Muͤller findes den paa udlagte Agre. 

Blomſtrer i Maj. | 

Annsærend 
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Anmarkn. Denne er ikke forekommet mig; jeg 

atifører den blot paa Muͤllers Authoritet, og for af gjøre 

andre opmærffom derpaa. Mange anfee den for en ? fart 
af den forrige. Dog udmærfer den fig ved Froet, ſom er 

ganſte fort, fladtrykt fom et Blad, og omgivet med en 

hvid hinder Rand. En Tegning af den findes i Epheme- 
rid, natur Curioſ. Cent. 5 et 6. Tab. 4. 

EgenfÉ. og Brug. Den anbefale ſom Foderurt 
af flere Oekons fornemligen af Gleditſch, hen 
angiver den for ære finere, mindre og af en mere 
forlig Smag end den foreganende Art. J Braband ſtal 
man ifær ſatte Priis paa den fom Foder for Faarene. 

* 

zdie Art: Knudret Spergel (S. nodoſa L.) 

Artm. Bladene modſatte, ſyldannede, jævnes 
Stenglerne fjelden grenede. Fl. Dan. Tab. 96, 

D. Knudret Strandarve. Byll. 

Voxer almindelig paa lave udtørrede Marker. 

Blomſtrer i Inli, Auguſt. 

Udførl. Beſtr. Roden Aeevaarig, trævlet. Steng⸗ 

ferne en Haandbred høje, ſnart nedliggende, ſnart opſti— 

gende, trinde, fine med mange fremftaaende Led, fpars 

ſomt beflædte med Haar, ſom under Lupen ſees at have 

Kjertler. Bladene ved Roden mange, ligebrede, fpidfe, 

I Tomme lange, Stengelbladene Éortere, de overſte om— 

trent 1 Linie fange; af Bladaxlerne udſtyde andre, form 

fidde i Knipper. Blomſterne eenlige paa Enden af 

Stenglen. Bagerbladene aflange,  fvagt haarede. 

Kronbladene hvide, dobbelt faa lange ſom Bageret. 

Froene mange, forte, 

Eee3 Anmarkn. 
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Anmarkn. Tegninger Heraf findes i Curtis FL 

Lond. T. 261. CLoeſel Fl, pruf, Tab, 64. Plukenet 
Phytographia T, 7. Fig. 4. Rnipbof Herbar, viv, Cent, 

11. Gerards Herball p, 567, 6. Parkinſon Theatr, po 

427. 3: J Bauhin Hift, 3, p. 720. Cap, 21. | 

Egenf. og Brug. Denne fiden, meget fine 
Plante, ædes af de flifte Huusbyr. Beckman anmarker, 
at ogfaa denne Art at Spergel dyrkes paa nogle Steder, 
hoilket dog neppe fan ſtee med — 

ade Art: Sylbladet Spergel (S. fubulata Swartz,) 

Artm. Bladene modſatte, ligebrede, ſyldannede, 
randhaarede, vende næften alle til een Side og ere forſh⸗ 
nede med en Kſol. Fl, Dan, Tab, 858. 

D. 

Voxer pan tørre Marker og Grasgange« 

Blomſtrer i Juni — Auguſt. 

Udførl. Beſtr. Roden fleeraarig, trævlet. Bat tas 

(erne nedliggende, 1-2 Tommer lange, grenede, trinde, 

bekledte med forte Haar, hvis Kjertler ſees under Lupen. 

Øladene ftaae nedentil paa Stenglen tæt ſamlede, naſten 

i Knipper, ere ftilfløfe, ligebrede, randhaarede, og ende 

fig med en hvid Od; de vende ofteft alle til cen Side; de 

nederfte henved =£ Tomme lange, ve øverfte kortere. Krone 

ſtilkene oprette, over 1 Tomme lange, haarede, 1bloms 

firedee Bægerbladene ægdannede med en fvid hindet 

Rand. haarede; Haarene ere her, ligefom hos Bladene, 

fjertelbærende, Kronbladene hvide, tilvundet - ægdans 
nede, af lige Længde med Bageret. Frugtknuden 

omvendt ægdannet med 5 laadne Grifler. Frøene brune. 

Anmarkn. 
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— Unmærkn, Den forverleg let med udſtrakt Fiirling 

(Sagina procumbens), Hvorfra den ffilles ved 10 Stov⸗ 

naale, ved dens meget ftørre Kronblade og ved Haarighes 

den. Tegninger af den findes i Kong. Verenffaps Acade⸗ 

miens nya Handlingar Tom, X. 1789. Tab, 1. Fig, 3. 
Curtis Fl. Lond, Tab, 239 (ved en Fejl Kaaer pan Tav— 

len 139). - Figuren i Fl. Dan, er ſtorre end Planten als 

mindeligen findes. 

Egen. og Brug. Den giver Faarene nogen 
Naring, men er for liden og ualmindelig til at have nor 
gen vigtig Indflydelſe i Landhuusholdningen. 

Ende paa den anden Del, 

Eee 4 Regiſter 



Regiſter over de banffe, latinſte og andre 
Plantenavne. 

A. 

——— aftte 679. 704 
ſtjermdannet A. 704 

Abeler 602 
Acer 547. 582 

- campeftre, Lin, 597 
.canadenſe, 

Marſeh. 6 
daſycarpum, 

Ehrh. 586 
glaucum, 

Marfch. 588 
montanum , 

Aiton, 595 

Negundo, Lin 600 
parviflorum, Ehr. 595 
penſylvanicum, 
Du Roi. 595. 595 

platanoides, Lin, 593 
. lacinioatum, 

Ait. 

Pſeudo Platanus, 

Lin, 583 
rubrum, Li.n., 

Lamarck, 588-589 

Acer rubrum coccine- 
um, Ait. 

-  faccharinum, 
Lin, 586. 

- fpicatum, Lam, 

… firiatun, Du 
Roi. 

tataxricum, Lin, 

—— Romana orten- 
Fe DR 

ſcutata repens 
Acorus 411. 
Calamus, Lin, 

Adoxa 550 

-… Mofchatellina, 
Lin, 649 

Aet huſa 23. 
- CynapiumL, 334. 

Agerpoſt 
Agerpors 
Agerum 
Agurk 14. 
Have A. 

Aqurker 
Agroſtemma 710. 

. Coronaria, Lin. 

20% 

784 
—— 
Agro⸗ 
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Pag. 
Agroſtemma 

Githego, Lin. 784 

Ahorn 583 
Aliyma 414. 528 

datsns, Lin, 530 
Plantogo, Lin, 528 
ranunculoides, 

Ein! 531 

allerbedſte Kartofler 159 
Allqode MEN 22 
Allium 408. 421 

srenarium, Lin, 429 
» ascalonicum,Lin. 432 
” carinatum, Lin, 429 
Cepa, Lin. 434 
iz -… viviparum 4;6 
… fiftulofum, Lin, 437 
oleraceum, Lin, 430 
… Porrum, Lin, 421 
rotundum, Lin, 424 
… fativum, Lin. 424 
… Schænoprafum , 

Lin. 437 
»… Scorodoprafum, 

Lin. 427 
- urfinum, Lin; 433 

Alm 17. 252 
almindelig A. 252 
- korkbarket A. 258 

langſtilket A. 260.549 
Alm 252 
Almetræe 252 
almindelige Bifarder 1742 
almindelig Ég GS 
almindelig Huulſvob, 

Hornem., 310 
almindelig høj Bede 247 
almindelig Kørvel 308 
almindelig Meelber, 

Hornem. 719 
Eee5 

Pag. 
almindelige Doubletter 742 
Alføne 28. 388 

-  decaftemon. Afart 382 
-… Fontana, Tabern 763 
-  hederacean 758 
- … longifol Ban h. 763 
»… medis, Lin, 73. 381. 

721: 758. 706.799 
pentſtemon, Afart 38 2 

Anagallis 6. 69 
- arvenfis, Lin. 69 
* coerulea, Hof m, 70 
phaænicea, Ho fm. 70 

Anchufa 3. 38 
-" officinalis, Lin. 328 

Andromeda 407, 916 
-… Calyculata, Lin. 718 
-  »- latifolis, Ait,71g 
-polifolia, Lin. 716 

Andromeda FOT.” FEG 
-… Rosmarinartet A.716 
tvebegeret A. 718 

Anethum 24.249 
-… graveolens, Lin, 349 

Angelica 26. 365 
-… Archangelica, 

Lan 365 

- fylveftris, Lin. 

354. 367 
Angelik 26. 365 
Erke A. 365 
Skov 30% 

Angelik 364. 365 
Ant her icum 410. 451 

calyculatum, 
Lin, 520 

» "Liliago, Lin. 452 
.… Ofhfregum, Lin. 453 
…  pfeudoasphode- 

lus Facq. "529 
Anihe- 
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Authericum 
ramoſum, Lin. 451 

Apium —4342 
«  Cellerie,Gærtn.336 
»… dulce, Mill. 337 
…  Crispum, Mill, 333 
… Øraveolens, Lin, 3236 

: Petrofelinum,L i n.232 
.  vapaceum, Mill, 337 

Arbutus 419. 708 
- Uvaurf, Lin. 719 

Arenaria 7 0. 764 
- peploides, Lin, 765 

rubra, Lin. 767 
"Ære campeftris 568 

» … glaberrima 769 
+ marina 763 

»… ferpyllifolia, Li 1,767 
tenuifolia, Lin, 770 
+ trinervia, Liv, 766 

Ariſtolochia 414; 527 
cleinatitis, Lin, 527 

Arrer 381 
Arrild 381 
Arve 6. 69 

- almindelig A. 69 
Arve 73. 381. 496 
Asclepias IS: 213 
Vincetoxicum, 

Lin. 214 
Affetræe - 607 

Aſp 548. 604 
Balſom A. 615 
Baver A. 607 
Canadiſt A. 618 
Carolinſk A. 614 
Graſt A. 619 
hiertebladet A. 616 
Poppel A. 602 
NPyramide A. 613 

Regiſter 

Pag. 
Aſp, ſort A. 610 

— Solv A. 606 

udſperret Pyra⸗ 
mide A. (Afart) 513 

Aſp 607 
Afparagus 410. 455 

-… oificinalis, Lin, 455 
- tenuifolius, Lam 456 

Ufparges 410. 455 
- almindelig A. 455 

Aſparges 455 
Afperuga 5. 49 

-… procumbens, Lin, 49 
Aſtrantia, Scopoli 292 
At hamanta 19. 303 

+ 803 Lin, 304, 
Libanotis, Lin, 303 

Atriplex 16. 235 
cum pulcrisinvo- 

lucris, Bauh, 240 
e haftaeta, Lin. 238 

. caloiheca, 
Rafn 240 

a +» macrotheca, 
Rafn 239 

2 » Microtheca, 
Rafn 23239 

Jaciniata, Lin, 237% 
littoralis, Lin, 242 
marina, Lin, - 243 
monoica, Maneh a237 
opoſitifolia, Vil- 

lars 239 
patula, Lin, 241 
peduneulato, Lin. 244 
portulacoides, 

Lin, 235. 245 
v: Fole, Lin; 236 
- ferrata,Hudfon 243 

Atropa 9. 145 
Atropa 

i as —4 
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a & 

Acropa, Dag 
' Belladonna, Lin, 145 
Attik 373 
Auguſtblomme 752 
Aurikel 56 
Aurin 73 

B. 

Baandblomſter 742 
Baare 517 
Baguet Rigauts 443 
Bagquets 443 
Balſamine II- 110 
Spring B. 111 

Balſom Aſp 615. 617 
Balſom Poppel 615 
Bankerot 387 
Baftart, Kylling 65 
Bede 16. 245 

almindelig B. 245 
Strand B. 249 

Bede 245 
Beenbrud 453 
Beenbrak 410, 451 

- almindelig B. 453 
greenlss B. 452 
- grenet B. 451 

Beenved 12. 189 
almindelig B. 189 

Beenved 189 
Beenvarkurt 463 
beeſt Klever 59 
Beeſkſode 151 
Begurt 789 
Bender 49 
Berberis 411. 471 

-… vulgaris, Lin, 471 

Berberiſſe 411. 471 
e almindelig B. 471 

Pag. 

Berberis 472 
Beta 16. 245 

…  alriffima, Beck- 
man 245 

sw Gicla, Lin, 246 
- vulgaris, Lin, 245 
-… maritima, Lin, 249 

Betlers Luus, Koll. ags 
Betlers Luus med hvib— 

agtige Blomſter, Kybl. 300 
Betlerlys 112 
Beveraſp 607 
Bevereſp 507 
Bjergemandstroe, Kyll. 289 
Bjerghoͤidelog medbrede 

Blade, Kylling 419 
Bjerghvidelog med fmal: 

le Blade, Kvyil. 430 
Bjerghvidelsg med runs 

de Hoveder, Kyll. 424 
Biergerod, Kylling 329 
Billeboe 21. 314 

- Vand B. 14 
Bingel 673. 630 

-  fleeraarig B. 638 
Bingelurt 680 
bitter Pileurt 632 
Bitterſode ISE 
Bizarder 443 
Bjornekloe 26. 368 

- almindelig B. 359 
Blornekloob, Kylling 369 
Bjornelabbe, Kylling 369 
Blaaher 562: 565 
Blaabærriig 562 
Blaa Hyacinth 468 
Blaa Kartoffel 161 
Blaamaj, Kyll. 56 
Blaaemend 107 
Blaae Violer 101 
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Pag. 
Blabdelss 975 
Blakaͤmore Kartoffel — 159 
blander Rhabarber 699 
Blenner 607 
Blodrød Gulerod 293 
Blæerebeger "9. 149 

- Tvilling B. 150 
Blereurt 752 
Boborel 150 
Boghvede 640 
Boletus hovinus 405 
Bolmenurt 123 
Boragen 48 
Borago 4. 47 

…… atficinalis 43 
Borago 4. 47 

almindelig B. 48 
Borasurt 48 
Zraadfrøe 18: 284 

-  ffræpartet B. 285 
bredSkovmelde med tyn— 

be Blade, Kyll. 227 
Bredbladet Pileurt, 

Hornem. 527 
Bridurt, Kyll. 221 
Brokurt — 
Brudelys 704 
Bruftdæger 13. 203 

Krands B. 203 
Bryonia — 

- alba, Lin, 211 
er die, TR 213 

Bugſmekker FIL 
Bukkeblad 59 
Bukkebar 463. 464 
Bulme 8, 123 

5" Mort B. 123 
Bulmeurt 5 
Bupleurum 22. 330 

Regiſter 

Pag. 
Bupleurum, 

rotundifolium, 
Lin. 330 

-> tenuifimum, L. 331 
Buſmekker 22. 316 

almindelig B. 319 
Busmekker 319 
Buſt 484 
Butomus 679. 704 
umbellatus, Lin. 704 

Bog⸗Caſtanie 539 
Bolle 546. 562 

- almindelig B. 565 
Blaaber B. 562 

Traneber B. 568 
Thyhtteber BD. 566 

Bolle 562. 565 
Bollebær 563 

—— 

Campanula 10. 82 
Cervicaria, Lin, 89 
- cespitoſa, Scopol. $3 
é& ” Elatmes, Lin, QL 
-… glomerata, Lin, gg 
hybrida, Lin,” 909 
» hederacea, Lin, 91 
.latifolia, Lin. 86 
patula, Lin, 94 
-  perficifolia, Lin, 86 
+ ” petres LFA 89 
- pufilla, Jaeqv. 83 
rapunenloides, Lin.87 
-  Rapunculus, Lin. 84 
- rTotundifolia, Lin, 82 
.Speculum, Lin, "go 
Trachelium, L. 88 

Cang⸗ 
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Pag. 
Canadiſk Aſp 618 
Gannabis 17. 261 

- fativa, Lin, 261 
Caprifolium, rotundi- 

folium, Moench. 94 
Carex arenaria 482 
Carioph. holoſt. 759 
Car olinſt Poppel 613 
Cartheuſer Nellike 736.727 
Carum 21. 316 
i Läͤnuo. 316 

Caſtanie Kartoffel 160 
Caucalis ” 19. 292 

-… Antrifcus, S$ c o- 

pol, 300 
Carota, Cranz 292 
» 'dasucoides, Lin, 299 
.… ”leptophylla, Lin, 299 

- Scandicina,Roth 304 
Ceraſtium 712. 794 
aquoticum, Lin, 

383. 758. 798 
arvenſe, Lin. 797 
pentondrum, Lin.796 

.… femidecandrum, 

Lin, 796. 797 
. viscofum, Lin, 795 
. Vulpatam, Lim, 

Curt, 794. 795 
Centaurium 7.73 

EPErythræs, Rafn 75 
— inepertum, Rafn 77 
« "minus, Moench 

376 
-… ”vnlgare, HL 73 

Centunculus minimus 71 
Chamænerion obſeu- 

rum, Schreb, 561 
parriflorum, 

Schreb. 553 

Pag. 
Chamænerion, 

pubeſcens, 
Moench. 558 

roſeum, Schre b. 560 
Chenopodium 1623 

BIN, LN: 227 
-» Bonus Henricus, 

40: 223 
- ylaucum, Lin, 231 
.« hybridum, Lin, 230 

-… msritimum, Lin, 234 
2 mr, TAL OG 

” Løldoms Cr 234” 

-  polyfpermum, i 
Lin 232 

z.xtubrem,£a 1.225.226 

ſerotinum L, 230 
> brbicun, Lin. 235 

viride, Lin. 
229. 229. 231 

vulvaria, L, 533 
Chironia Erythræo, 

Schousboe 76 
Gerardi,Ssehmidt74 

inaperta, Wild ag 
Vaillanti, Sehm 77 

Ckryſoſplenium 548. 620 
alternifolium, 

Li n, 620 

-… oppofitifolium , 
Lin, Gar 

Chærop åyllum 20. 39 
-… Cerefolium, 

Crsnz. "2308 
- fativnm, Gærtn, 309 
.…  fylveftre, Lin, 310 
-… temulum, Lins 312 

Cicuta 24. 344. 346 
viroſa, LTin. 
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Colckicum 413. 523 

2" album, Besl. $24 
autumnale, Lin, 523 

Concordier 742 
Conium as 

maculatum, Lin. 

341. 349 
Canval 4.10. 460 

kantet C. 463 
Krands C. 462 

Alie C. 461 
xrunbſtenglet C. 464 
toblabet C. 465 

Convallaria 410. 460 
RE en Hee Sr 465 

— 6— 
… multiflorå, Lin. 464 
polygonatum, 

— 263 
«  verticillatg, Lin, 462 

Convolvulus 7. 78 
— —i,. 78 

Scammonio, Lin, 81 

- fepium, Lin, 20 

Coriandrum, Cranz, 
Roth, 322 

Corrigiola 23. 380 
. littorslis, Lin, 380 

Corylus 549. 622 

.… Avellanz, Lin, 622 

Avellana arhore- 

fcens, MO necb, 623 

.Avellane ſativa, 
Du Ham, 623 

+ Avellsne maxima, 
MTH 623 

Cuculbalus 710. 752 

een, AE TR," PER 

RK 0 TOV Te DSE 1 754 J 
& 

—— 6 viſcoſus, Lin, 

3.339.347 

Regiſter 

Dag. 
Cucumis 14. 20 

. fotivas, L. — * 
Cuscuta Epithymum 27 
ynogloſſum 4. 39 
officinale, Lin. 39 

D. 

Damaſt eller Flojels Bloms 
ſter 107 

Daphue 547. 577 
Cyueorum, Lin, 331 
Mezereum, Lin. 577 
Laureola, Lin, 580 

Darrer od 292 
Datura 8, 117 

g an AS 

Daucus grandiflorus, É 
Desfont. 302 

ſylreitris, Miller 294 

Desmerknop 550. 649 
-… almindelig D. 649.7115 

DesmerÉnop 649 
Desmerurt 649 
Dianthus 709. 736 
Axmerſa, Lin, 733 
.… 'arenarius, Lin, 751 
=  berbatus, Lin. | 736 
.…  CGarthufianorum, 

Lin, 73% 
Caeryophyllus, L, 740 

…  deltoides, Lin, 

748. 749 
.… = glaucus, 

Smith, 749 
diminutus, Lin, 739 
-… plumårius, Lin. 749 
prolifer, Lin, 

738. 739 
303 FA 
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ag. 
Dianzshus, Des 

ſuperbus, Lin, 750 
Dictamnus 767: 713 

& "albus, Lin: 713 
Dil 24. 349 

- Save D. 349 
Dil | 349 
Diptam 707. 713 

— hvid D. 713 
Diptam 713 
Dronning Kartoffel 159 

rofera 29.403 
s… longifolia L 40$ 
»… rotundifolia L, 403 

Drue Eg 664 
Drue Kartoffel 160 
Dueurt 293 
Dueurt med gqule Bloms 

fer, Kylling 65 
Dueurt med gule Knop: 

per, Kylling 66 
Dueurt med lange Årges 

huſe og Erteblade, 
Kylling 553 

Dvalebœr 9. 145 
-— Gift D. 145 

E. 

Eben 252 
Esentræe 25% 
Echium 5. SI 

- vulgare ; Li n, SI 

Edderkop Urt med ſmaa 
hvide Blomſter, 
Kyll. 451 

Æg 551. 654 
- Drue E. 664 
- Dunet E. 665 
- Galædle E. 675 
* hvid E. 667 

815 

ag. 
Eg, 8 
Kaſtanie E. 672 
Piil E. 676 
rod E. 669 
Stilk E. 654 
- tvefarver E. 671 

Eg 533. 654. 664 
Eenfarvet Nellike 741 
Elat me 750. 650 

Allſinaſtrum, Lin.6501 
+ Hydropiper, Li 1,646 

Elatine 550. 660 
- bidende E. 650 
-  frandsblader E. 651 

Elm 252 
Eng Syre 516 
engelſt Aurikel 57 
engelfe Biſarder 742 
engelſt Gras 387. 388 
engelſt Spinat, Pauli 497 
engelſte Doubletter 742 
Engelurt 365 
Engeſtjcr 365 
Engeſtjerne, Kyll. 56 
Enzian 215 
Eng E. 219 
lancetbladet E. 217 
Mark E. 220 
- fmalbladet E. 216 

Enzian 228 
Epilohium 546. 553 

amplexicaule, 

Lam, 557 
+»  anguftifolium , 

Lin, '553 
grandiflorum, 

Roth, 557 
hirſutum, Hud ſ. 

Mer je LER Er. 
latifolum, Schr. 554 

Epi- 



216 Regiſter 

Pag. Pag. 
mn, Februari Lilier 415 

Mølle, Lam. 558 Feuerfaxer 742 
montanim, Lin, 559 Fjedernellife 749 

- paluftre, Lin. Fireblad 643 

559. 561. Flad guul Kartoffel 1539 
.  parviflorum, Fladſtjerne 726. %57 

Hofm. 558 Ager F. 759 
pubeſcens, Roth. 557 kortbladet F. 763 
ramofum, Hudſ. 557 Kar F. 761 

roſeum Schr. 560 Lund F. 755 
ſpicesſtum, Lam. 554 Sump F. 761 
- terragonum, Lin. 560 takrandet F. 758 
villoſum, Curt, 558 Fleſkurt 734 
trigonum, Sehr 560 Fleiels Kartoffel 160 

Erica 547. 569 Fodangel 19: 292 
mierophylla, - faaftraafet F. 299 

Rom, syr "Gulerod F. 2923 
=… Tetralix,. Lin. 76 hvashaaret F. 300 
valgaris, Lin, - 569 vild F. 301 

Eryngium 18. 287 Soldtragt 8. 117 
campeſtre, Lin; 289 - giftig F- 1717 
-” imaritimum, Lin, 287 Soldfrøe 27. 370 

Erytkræa, Borc kh 74 - bredbladet F. 371 
Ethlad 465. Forgjet mig ej 31.33. 34 
Etbœr 550.648 franſk Syre 513 

firebladet E. 648 , Fraxinellaalba, Gært, 743 
Etber 648 Fredlos "GR 

Euonymis 12. 189 almindelig F. 65 
europæus, Ait. duſket F. 66 

189. 190 Lund F. 67 
latifolius, Jacqu. 191 pengebladet F. 68 
vulgaris, Roth, 190 Fredlss, Kyll. 65 

Fritillaria 409. 438 
F. . lwperialis, Lin, 439 

FrueVenus'sKam, Kyll. 307 
Fagus Caſtanea 139 Irsebid 679. 705 
Famoſer 742 - Vand F. 705 
Zandens Boghvede 501 Fuglebar 372 
Fandens Halvermer 78 Fuglegreées 386 
Fandens Punger 12 Fuglemelk 409. 446 

Sug, 
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lemelk >» RAR uglemelk, 
s i. guul F. 446 

hvlſterbladet F. 448 
koſtblomſtret F. 449 
liden F. 447 
nikkende F. 4509 

Fuglemelk 446 
Fuglerede 292 
Juglefnerre 381 

G. 
Gaaſefod 16. 22 

- aabenbegeret G. 22 
blandet G. 230 
gron G. 229 
- hvid G. 227 
- Muur G. 226 
rank G. 225 
- vundhugtet G. 231 
- rød G. 226 
·ſtinkende G. 233 
Stolthenriks G. 22 
Strand G. 234 

Gaaſeheel, Kylling 69 
Gaaſeſtreppe, Kyll. 285 
Galanthus 408. 415 

- nivals, Lin, 415 
Gazidebær 14. 211 

» hvidt G. . 211 
tveboe G. 2313 

Galdebær 211 
Galneber 145 
Gangſalverod 44 
Gedeblad 93. 94 

Gederams 546. 553 
dunet G. 557 
» firfantet G. 560 
glatbladet G. 559 

Kar G. 559. SOL 
ſmalbladet G. 553 

817 

Pas. 
Gederams, 

ſtivhaaret G. 556 
gemeen Raͤpunzel, Kyll 34 
gemeen Syre, SMD 216 
Gent:ana 215 

- Amarella, Wi 7 & 
2 i 8. 219 

Eira 

218. 220 
vs ogermanica, W 2189 
… lancifolia, Rofn 217% 
- Pneumonanthe, L, 216 
- pratenfisFréelicharg 

Gerhardt Ure 219 
Gibsurt FAR 
Cjinnemvært, Måller 329 

campeſtris, 

Giftt yde 24. 346 
Vand Se 346 

Girr 779. 800 
Øjogem ad GE Me, PT 

- nedliggende G. 732 
- opret G. 730.713 
ſuur G. 778 

CGjøgemad 773 
Gjøgerod 778 
Gjæt 408. 415 

- Binter G. 415 
glat Aurikel 57 
alat Lyſeſiv 478 

laux 13. 204 
- mearitima, Lin, 204 

Glem mig iffe 31. 33-34 
Gottberaad, Kyll. 528 
Goldnaal 15. 220 

- giat & 22£ 
·ſtivhaaret G. 222 

Gramen floridum minus, 
Tabern, 760 

Grine ved Dag, Kyll. 69 
Grine ved Middag, Kyll. 59 

Fff Greslog 
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is Pag. 
Sræsløg 437 

Gresnellike 789 
grøn Slange Agurk 207 
Guldglands 548. 620 

·ſmaabladet G. 621 
ſtorbladet G. 620 

Gulerod Fuglerede, 
Viborg 292 

guul Arve, Kylling 67 
guul Gaaſeheel, Kyll. 67 
guul Hyacinth 453 
guul Skreppe, Kyll. 509 

GyldenSteenbræk,Kyll.620 

Gypfophila 709: 733 
- muralis, Lin, 733 

5. 
Haaragtigt Gres med 

brede Blade, Kyll. 492 
Haarkamp 490 
Halsurt, Kylling 88. 89 
Salvſvob 23. 338 

amp 17. 261 
- Sæde H. 261 

Hamp , 261 

Haneleeg, Kyll. 52 
Zaredre 22. 330 

rundbladet H. 330 
-  fmalbladet H. 331 

Haresre 331 
Haſſeltree 622 
Hatleys uforlignelige 

Kartoffel 159 
Have Ängelik 366 
Have Sellerie 337 
Hav⸗Tidſel 287 
Fay Torn 287 
Hedera 13, 200 

Regiſter 

Hedera, —* 
Helix, Lin, 200 

Hekkevie 94 
Helleknop 575 
Helon1a:s 413. 519 

- borealis, Wild. 519 
øelonie 413. 519 
nordiſk H. 519 

Heracleum 26. 351. 368 
- Spondylium, L. 36j 
— —— Lam, 370 

Heritieria anthericoides, 
Schrark 520 

Herniariå 15, 220 
- giabra, Lin, 221 
- hirfuta, Lin, 222 

Heſſel 622. 549 
- almindelig H. 623 

Celler alm. H. 
(Afart) 623 

Laͤmberts alm H. 
(Afart) 623 

raodkjernet Cam: 
berts alm H. (Afa.)623 

treartet alm, H. 
(Afart) 623 

g 

Heſſel 622 
Heſtedræber 314 
Heſtekaſtanie 535 
Heſteſyre, Vib. 509 
Himmeldug med runde 

Blade, Kyll. 403 
Himmelſeng 319 
Sindebæger 29.387 

Nellike H. 357 
- Strand H. 388 

Øjorterod 19. 303 
- Garig H. 204 
- (anden H. 303 

Hjortetorn 183 
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Pag. 

Hippocastanum vulgare, 
Gærtner 536 

Hippuris 652 
Holofteum, Schwarz 382 
Hollandſt Alm, Schaͤf 260 
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Pag. 
hvidgule glatte Kartofler 158 
hvid Hyacinth 478 
hvid Leverurt 355 
hvid Lifte 440 
hvid Løg 424 

Homb 799 hyid og guul hoſſandſtLog 434 
Honkenya, Ehrh, 765 hyvid og guul ſpanſt Løg 434 
Honninggiver 11.93 hoid Poppel 602 
Bierg 98 hyid Slange Aqurk 207 

Horſetender 1234 hvid Steenbrek, Kyll. 728 
Hottonia 6,63 hvid Vand Viol, Kyll 63 

- påluftris, Lin, 63 Hvirlefamp 433 
gottonie 6. 63. 8yacinth 411. 466 

- Kær H. 63 . engelſk H- 466: 
Hovards Kartoffel 150 - Muffat H. 471 
Hovmod 789 vellugtende H. 467 
Hovmods Blomſter 734 Hyuacinth 466. 467 
Hum 299 Hyacinthus 411. 466 
Humle 17. 271 . smufcari, Lin. 471 

almindelig H. 271 non ſetiptus, L, 466 
Humle 271 -orientalis, Lin. 467 
Humulus 17. 271 Hydrocharis 679 705 

.lupulus 271 morſus ranæ, L. 705 

Hundebær 211 Hydrocoryle 19. 290 
Hundekex 310 -verticillata, 
Hundetunge 4. 39 Thunberg 290 

- Læge H. . 39 - vulgaris, Lin, 290 
Hundetunge, Kyll. 35.40 3yld 27. 374 
Hundrede Hoved, Kyll. 287 Attik H. 378 
HundredeKnuder, Kyll. 638 ſort H. 374 
Huuleurt 527 Hyld 374 
Hvede 040  Syyldetræe 374 
Hvidelsg med brede Bla⸗ Hyld med buntede Blade 375 

de, Kylling 433 Hyld med fligede Blade 375 
Hviderod med fmalle Hyld med grønne Bær 375 

Blade, Kylling 433. Hyld med hvide Bær 375 
Hviderod 463. 464 Hold med ſorte Ber 375 
hoid Aſp 602 Hyo/cyamus 8. 123 

hvid Betonie, Kyll. 52 niger, Lin, 123 
gættelss, Kær 406. 568 

gf f 2 Hojetrue 
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YWag. > 
Hojetrue 757 
Honſebid 28. 381 
.almindelig H.73. 381. 

711. 753. 766. 799 
Honſebid 381 
Honſebonne 123 
Honſegræes, Kyll. 799. 638 
Gør 29. 339 

affsrende H. 401 
almindelig H. 390 
fleeraarig H. 401 
br bude 402 

Hør 390 
Horſilke 2 

Hoſt Colchicum 523 

Hs 

Faftone II. 98 
.… montana, Lin, 98 
- perennis, Lam, 99 

Jeriksroſe 93 
Jolegres, Kyll. 403. 485 
Illecebrum r3- 202 

verticillatum, L, 203 
Impatiens Il. 110 
noli tangere, L. 111 

Imveratoria 25. 358 
2 Oftruthium, Lin. 359 

Jomfrue Kam, Kyll. 307 
Jomfrue Sark 78. 80 
Jon quille 420 

ordarve 381 
Jordhumle 
Irlandſt hvid Kartoffel 160 
Italienſt Poppel 613 
Jubelbertorn 183 
Funcus 411. 478 

- acutiflorus, 
Ehrh, 486 

Regiſter 

Pag⸗ 
Juncus 

aquaticus, Roth 485 
articulatus, Lin, 

484. 485. 486 
bulbolus, Lin 

487. 488. 490 
bufoniiis, Lin, 491 
campeftris, Lin, 

A 494. 495 
capitatus, W ei 2. 483 

compreſſus, 
Re Ihe n 438 

conglomerstus, L. 478 
effuſus, Lin, 479 
ſaſciculatus, 

ſSchreb. 488 
filiformis, Lin, 481 
glaucus, Ehrh, 

480. 482 
inflexus, Leers 481 
latifolius, Wulf 494 
luzulinus, 

Villars 493 
maximus, Ehrh. 493 
montahus, Lam, 494 

nemoroſus, 
Sibth, 486 

niveus, Web, 495 
obtuſihorus, 

Ehrh, 485 
pilofus, Lin, ' 

492. 493. 494 
retroflexus. Rafn4$6 
fcrifolivs, E hr h 488 
fquarrofus, Lin, 483 
Sprengeli, Wild, 484 
ſabnoduloſus, 

Sehrank 486 
ſuhbvertielatus, 

Wulff 487 
Funcus 
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Pag. 
Juneuc 
ſlupinus, Moeneh 

; : 438. 489 
i: — Roth, 

Huds. 485: 494 
Tenageia, Ehr h. 490 

. triglumis, Web, 495 
& uliginofus, Roth48$g 

vernalis, Ehrh, 493 
Ibbit Kirſeber 150 

K 
Kaalgaardarve 381 
Kalmerod 476 
Kaelmus 411. 476 

— almindelig K. 476 
Kalmus 476 
Kartoffel 156 
Kaſtanie $33. 535 

quul K. 544 
Heſte |. 535 
VPaviſt K. 543.548 

Kaſtanie 535 
Katterumpe 51 
Katteoje 31. 33. 34 
Kejſerkrone 409. 438 

- almindelig K. 439 
Keiſerktone 439 
Kermek 389 
Kjelderhals 547. 577 

alwindelig K 577 

821 

Pag. 
Klarbund 708. 719 

- Meelbær K. 719 

Klaſeſt jerm 21, 338 
pibet K. 313 

Klinte 711.734 
= almindelig K. 784 
Pragt K. 786 

Klinte 784 
Klittetidſel 287 
RKlokke 10.82 

almindelig K. 38 
Baſtard K. 90 
bredbladet K. 86 
lysiftænglet K. 89 
nogleblomſtret K. 88 
Napunzel K. 84 
rapunzelartet K. 87 
rundbladet K. 82 
ſmalbladet K. 86 
tandmerket K. 84 
Vedbende K. 91 

Klokkelyng 
Klokker 
Klokker med Echiiblade, 

Kyll. 89 
AlsvFrone 712. 794 

- almindeligg. 794.796 
goldnaalet K. 796 
klabrig K. 793.796 
ſmalbladet K. 797 
VandkK. 382.758.798 

VERS at ss ses 

Laurbarbladet K. 580 Klæbrig Arve 795 
rosmarinbladet K.581 KRnavel 709. 731 

Kjelderhals 577 aarig K. 731 
Zierminde 2. 35 fleeraarig K. 732 

- Eng K. 31 Knavel 533.731 
- Mark K. 34 knudret Strandarve, K. 805 
Skov K. 33 Knytgræs 800 
- ” tvehaget K. 35 Knagres 767. 800 

Kirr 799 Koedrovler 37. 50 
dff 3 Koedrivere 
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Pag. 
Koedriver, Kyll. 52 
Koebrefvel, Kyll. 52 
Koepatter 576 
Kommen 21. 316 

almindelig K. 366 
Kommen 316 
Kongekartoffel 159 
Kongeklert 112 
Kongelos "age rå >) 

- genli tblomſtrenbe 
K. 116 

fildtbladet K. 112 
ENDER. 115 
- … fmågblomåret K. 114 

Kongelys Koll. 112. 115 

Kork Him, Schäffer 258 
Korsbertorn 183 
Korsved 12. 183 

Torſte K. 186 
Vrietorn K. 183 

kort guul Gulerod 293 
Rortneb 20. 304 

vellugtende K. 305 
Krumhals DE NE 

- almindelig K. 50 
Krusber 199 
kruſet Perſille 333 
krybende Skſermlille 3: 
Krefturt 77! 
Krosber 566 
Krøsfingse 526 
Kukkukkaal 778 
KRulſufker 4: 43 
Lage K. 44 
då rod K 44 

-Kørvel 20. 308 
- ofmindelig K. 308 
. fr udret K. 312 
» Sov K. 3!Q 

Korvel 305 

Regiſter 

Pays 
e. 

Laaden Dueurt med lang⸗ 
agtige Frsehuſe,Kyll. 556 

laaden Dueurt med ſmaa 
Blomſter, Kyll. 558 

Hornem. 790 
laaden Salturt, Kyll. 251 
laaden Tjæreurt, Kyll 755 
laaden vild Neglike med 

hvide Blomſter, Kyll 792 
Laadkrone 

laaden Pragtſtjerne, 

59 
Makande £. 62 
trbladet L. 59 

Lachſche *uricler 57 
Lamberts Nod 623 
Lameknopper 387 
Lameleeger 387 
Lammetarme 78 
lang-guul Gulerod 293 
lang⸗ Have: Humle, Afart 273 
lang⸗hvid-⸗Humle 272 
lang⸗hvid⸗Kartoffel 160 
lang⸗-⸗rsd⸗Kartoffel 159 
Langneb 20. 306 

- almindelig L. 30% 
Lapathum aquaticum fo- 

lio cubitali, Ba uh. 500 
Lapathum paluftre, 

Tabern 500 
Lapathum virgatum, 

Moench 504 
Lapathum vulgare mi- 

nus, Munt, 504 
Lappula, Moench, 36 
Laſerpitium — 

latifolium, Lin, 3%1 
Ledum VOR 33 
paluſtre, Lin. 222 

Leidenſt 
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Pag. 
Leidenſk Gulerod 293 
Lemmike med ſmaa runde 

Blade, Kyll. 64 
Lerkeliim 799 
Leverblomſt 385 
liden Ahorn 597 
liden Arve 767 
liden Bjergnellike med 

runde Knoppe, Kyhl. 387 
liden Enzian med ſmalle 

Blade, Kyll 216 
liden glat Dueurt, Kyll. 

560. 561 
liden Halsurt, Kyl. 89 
liden laaden Arve 794. 796 
liden Lilieconval 465 
liden Naur 
liden Oxetunge med blaa 

Blomſter, Kyll. 50 
liden Ovæfeurt, Kyll. 320 
liden Salturt med glind— 

ſende Froe, Kyll. 234 
liden Sktreppe, Kyll. 285 
liden Skov Melde, Kyll. 229 
liden Steenbrakke, Kyll. 320 
liden Steenurt 775 
liden Vintergron, Kyll. 534 
lidet Tudſegres Kyll. 491 
liggende vild Oxetunge, 

Kyll. 49 
Nguſticum 26. 315. 317. 

Pac, 
Limon Uret, Kyoll. 388 
Limnanthemum, Gmel. 63 
Linum 29. 389 

cathartieum, T. 301 
perenne, Lin, 40£ 
Radiola, Lin, 402 
ulitatiſſmum, L, 340 

Lithoſpermum 2. 36 
or REESE, ins 2% 
- officinale, Lin, 36 

Lohilia II. 97 
-  Dortmanna, Lin, 97 

Lobelie II. 97 
- tvepiber L. 97 

Loeſtilk, Kyll. 262 
Lombardiſk Aſp 613 
Londonſt Dame 159 
Lonicer 10. 93 

- almindelig £, 94 
dunbladet L. 96 

Gedeblad L. 93 
Lonicera" 10. 93 

…… Caprifoliwm, Lin, 93 
…  Periclymenum, L. 94 
.  xylofteum, Lin, 96 

Loppeurt, Kyll. 631 
Lopurke 484 
Louſtilk, Kyll. 362 
Lungeſtyrke 4. 41 

almindelig £. 42 
ſmalbladet L. 41 

319. 362 Lungeurt med brede Blade, 
Leviſticum, Lin, 362 Kvyil 42 
ſeoticum, Lin. 364. Lungeurt med ſmalle Bla⸗ 

Lilie 409. 440 de, Kyll. 45 
— hvid £, 440 Lungeurt med fpettede 

Lilieconval 461 Blade, Kyll. 42 
Liliam 440 Lupulus communis, 

s candidum ; Lin, " 440 Gærtn, 272 
£iin 3y0 Lyhiſt Poppel 607 

| Bf i 4 Lychnis 
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Dag. 

rs 7172, 798 
chalcedonica, L, 3 

dioics, Lĩ n. 71 792 
diurna, Sibah. 793 
PFlos cuculi, Lin, 789 
— * paluftris, 

Mentz 761 

pratenſis, Sen 
92. 

ylveſtris, Rafn * 

790. 793 
veſpertina, 

8ibth. 793 
viscaria, Lin, 739 

Lycopfis 5. 50 
ze strvende on SR 

- puila, Gærtner 50 

voriegata, Per. 
i loon 50 

Lyng 547. 569 
almindelig L. —359 

ſtjſonkronet L. 576 
Lyng 570 
Lyatov 570 
Lyfimachia 6. 65 

. »nemorum, Lin, 67 
” — * Lin. 68 
hiiquoſa 562 
» thyrhiflårs, Lin, 66 
E” Fvalgeris, Bin)" 6$ 

Lobelilie se 
Loberoſe 94 

Log 408. 421 
Save £. 434 
hyvid £. 424 
kjolbladet £, 429 

pibet 437 

Porre L. 421 

. Put, 437 
Rams £. 433 

Regiſter 

Pag. 

rund L. 
Sand 

420 

Schalotte £. 

428: 4:9 
433 

Stov £, 427 
topſpirende Have 

(fart) 436 
vild t, 439 

Løn. 547. 582. 583. 593 
aſtbladet g, 600 

0 Bjerg 8 

fliget tandbladet 2, 
(Afart) 594 

Mark L. 597 
… tøs £. 5 88 
ſtribet L. 592 
Surker L. 590 
ſolvbladet £. —386 
tandbladet L. 591. 593 

tartarif L. 582 
. Valdbirk 2. 5%3 
gevſtur 26. 345. 363 

Skotlandſt L. 364 
almindelig L. 362 

M. 

Majblommer 461 
Baſmaanebs Blomſter 46.6 
Majanthewum, Web, 465 

Mandshjelp, Kyll. 287 
Mangeblom 732 
Marts Violer 101 
Meelbartiis, Satb 719 
Melde 6. 235 

fliget M. 237 
Portulak M. 235: 
roſenartet M. 236 
… fpydbladee M· 238 

Meld 
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Melde 
ſctſonbæegeret M. 

(Afart) 246 
ſmaabageret M. 

(Afart) 239 
ſtorbæegeret I. 

(Afart) 239 
ſtilket M. 244 
-… Strand Mc 241 

322. Søe M. 243 
udſpilet M. 241 

Menyanthes' 6. 59 
nymphoides, L, 62 
-… trifoliartas, Lin. 59 

Mercurialis 678. 680 
perennis, Lin, 680 

Merke 22. 324. 330. 396 
langfinnet M. 328 

” fiden M. ns 229 
… fmafbladert M. 326 

Sukker M. 327 
Vand M. 324 

Meſterurt 359 
Milturt Hornem. 620 
mindſte Arve 402 
Monotropa 707. 714 

-… Hypopithys, L 715 
Moſeber 568 
Muſehale 30. 406 

-… liden M. 496 
Muſesre 31. 33. 34 
Muſerumpe 406 
Muffat Hyacinth 471 
Muurboe 709. 733 
almindelig M. 733 

Myoforis 3. 30 
.arvenſis, Roth 34 
.… Collina, Roth 35 
Lappula, Lin, 35 

Pag . Pa * 

Myoforis z 
paluſtris, Roth 31 
ſcorpiodis, Lin, 32 
Hyhetica, Ehrh, 29 

ååyofyrus 30. 406 
minimus, Lin; 406 

Myrebær 568 
Myrica gale 724 
Myrivphyllum 550. 68% 

-… fpicaqum, Lin, 652 
-— verticillatum, L. 652 

Myrrhis 20. 304. 3093 

-… odoreta, Scopol 305 

temula, Gærtn, 313 

Moſſe 533. 
Moedoms Urt 111 
Molurt med hvide Blom⸗ 

ſter, Kyll. 116 

N. 

VNaalebæger 13. 
Mellem I. 205 

Narciſſus q08. 415 
.… anguftifoljus, . 

i 3; Curt, 419 

bicolor, L. 419 
am biflorus, Curt, 

415.417 
»” Jonquilla, Li 1,420 
»: maøjalis, Curt 415 
-” major, Curt; 

205 

419 
poetieus, Lin, 406 
Pleudo Narciflus, 

Lin, 418" 

Tazetta, Lip,” 419 
Narſiſſe 408. 416 
Jon qville N. 420 
Paaſke N. 418 
Pindſe N. 416 

Narſine 
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Paa. Pag. 
Nar ſiſſe Oenant he | 
ſtor N. 419 fiſtuloſa, Lin. 313 

Tazet N. 419 Oenothern 546. 552 

toblomſtret N. 417 -» biennis, Lin. 552 
Narthecium, Hudſ. 454  Onagrabiennis,Gærtn. 553 
Natlys 546. 552 Orxedriver 54 
toaarig 552 Oxetunge 3.38 

Natlys 552 Lage O. 38 
Naur 583. 592  QOyetunge 38 
Natſt ygge 9. 150 Qenis hogalum —" 409. 446 

bitterſsd N. 151 arvenſe 448 
Kartoffel PD. 11156 lutenm, L. 446. 448 
ſort M. 154 minimum, L. 447.419 

Begenfre = 800 hutans, Lin, " 450 
Negleurt, Kyll. 730 ſpoathaceum, 
Negundo aceroides 600 Hayne 448. 
Nellike 709: 736 »… fylvaticum, 

blaagraa rundtakket 
N. (Afart) 749 

Cartheuſer N. 737 
Fieder N. 749 

rem Save N 740 
> Enippetfemgver I: 733 
Knop N. 738 
Pryd N. 750 
ra tunitafet N. 748 
Sand N. 751 
Skaeg N. 736 

Nellike 740 
Nicotiana 8.129 

»… ruftica, L, 129 

Tabacum, Lin: 129 
Nyreformig Kartoffel 160 
Noddetree 622 
Noglehaand 52 
nøgne Fomfruer 523 

3. 

OedersSteenpryd, Vi 6. 775 
Oennurhe 21. 313 

Perfoon 447 
»- umbellatum, L. 449 

oval Humle 272 
Oxalis 1, 777 

-… Acetofella, Li n, 778 
…… ambigua, Salisb, 782 
corniculata, Mu II. 

ser 781. 782 
minimus, 

Tabern 518 
» pufillay Salisb, 734 

.…  Totundz, Wild, SIS 
ſtricto, Lin, 936.78g 

P. 

Paaſkelilie 4173. 419 
Paris ; DE 648- 

- quadrifolia, 7," 648 

Parneſſiæ 28. 385 
paluſtris, L. 385 

Paſtinaca 24. 350 
ſlativa, Lin, 350 

Paſtinab 
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Pag. 
Paſtinak 24. 350 

almindelig P. 351 
Pateter 156 
Patiens Kaal, Pauli 497 
Mebertræe 577 
Pengeblad med gule Blom⸗ 

ſter, Kyll. 68 
Pengeurt, Kyll. 68 
Peplis 412. 496 
portula, Lin. 496 

Perlelog 421. 423 
Perſicaria puſilla repens, 

Lobel 636 

Perſille 23.332 
- almindelig P. 332 
Sellerie P. 336 

Perſille 332 
Perſille, ſom voxer i Mo⸗ 

radſer, Kyll. 336 
Peterſille 2 
Peucedanum 35. 360 

- officinale, Lin. 361 

Phalangium, Juffieu 454 
P hellandrium 21. 314 

. aqvaticum, Lin, 314 
Phyfalis 9. 149 

- Alkekengi, Lin, 15a 
Phyteuma 10.9£ 

- fpicsta, Lin, 91 
Pigable 117 
Pikotbiſarder 746 
Pikotter 741 
Piil 610 
Pileurt 627 
Pileurt uden Pletter, 

Kyll 631 
imbineun 23, 290 

i diſſecta, Retz. i 

323. 324 
2» magna, Lin, 233 

829 

age 

Pimpinella kr 
- nigra, Wild, 321 
- (ax ifrega, L. 320. 324 

Pimpinelle 22. 320 
— almindelig P. 320 
fiinbladet P. 323 
es fort P. 321 
ſtor P. 322 

Pintſe Lilie 416. 417 
Piſſeurt, Kol kf. 221 
Plantago aquat. hym, sn- 

guftifolia, Lob, 532 

pletter Pileurt, Kyll. 638 
Pneumonanthe vulgaris, 

Scinidt 219 

Polemonium 7. 
. ”cCoeruleum , mm BE 

Polygonum 549 · 626 
amphibium, L. 14.024 
2. anguftifoliuin, 

Roth, 636 

…  aviculare, Lin. 638 
ophylum, 

Retz. 6 
brevifolium, * 

Retz, 639 
erectum, 

Roth. 639 
latifolium, 

Retz. 
Biftorta, Lin, 

Convolvulus, L. 
dumetorum, L, 64% 
emarginatum , 

Roth, 
e . Fagopyrum, L, 
-»… Hydropiper, L. 632 
incanum, Sehm. 620 
intermédium, 

Ehrh. 636 
Pohgonum 

⸗ od 

Æ, 0 

——— 3 3 
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Pag. 
— PR 

lapathifolium, E, 
628. 639 

- minus, Hudf. 
| & Curt, 635. 636 
— miteSchrank 636 

—X pallidum, With, 629 
penſylvanicum, 

Curt, 629 
»  Perficaria, Lin, 629. 

630. 631, 635 
2»; romanum, Jaq v. 640 
…… ftabrum, 

Moench, 630 
2— tåraricum, Lin, 644 
& tomentofun, 

Schreank 630 
Popvelpiil 602. 610 
Populus 548. 601 
alba, Lin. 602 

d2d 4 caneſcens, Ait. 
603 

nivea, Ait. 607 
sangulata, Ait. 614 

athenienſis 

Burgd. 619 
balſamifera, £, 615 

D&80 se "møjor 616 
…  Canadenfis, ” P 

g: Burgd. 613 
280) candicans) Ait. 616 

carolinenſis, — 
Moeneh. 618 

— 

X — — 69 
$" italica, Moenceh. 673 

w) …nigra,duRoi6r3 
+ monilifera, Ait. 618 
+ nigra; Lin. Gro 

" 696 nivea, Wild, 

Regiſter —2 

dilatata, Ait. 6713 

Pag. 
Populus 
Carolinenũs, 

Burysd, 613 
…… tremula, Lin, 607 

Porre 421 
Porrelsg 42t 
Portulak 533 
Pors 724 
Poſt, Kyll. 722 
——— 712. 788 

Eng P. 789 

hvid P. (Afart) 788 
e - Hvideronet P. 794 
kjodfarvet P. 

(Afart) 788 
- flæbrig P. 799 
=… fFarfagrød P. 788 
Skov p. 790 

Primula | 5. 52. 
—sacaulis, Jaq. 
Auricula, Lin, 56 
st etat" Roth, sg 
farinoſa, Lim,” 56 
inodora, Hofm. 54 
officinslis, Roth, 52 
veris, Hofm, 54 

pudrede Aurikler 57. 
Pulmonarid 4. 4T 

anguſtifolia, L. 41 
»” officinalis, Lin. 42 

puncterede Nellikter 742 
Purlsg 437 
Pyrola 08,758 

sSuminor; Lin "TØS 
. rotundifolia, £, 724 
ſecunda, Lin 726 

"De 
Qualke 372 
Gvalk ved 27. 372 

Qupalkved 
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Qualkved 

roſenartet Q. 
(Afart) 373 

Quvalkved 372 
Qvercuis 551. 654 

er tt Re AE SR 667 
ar er TE ØE 
.coccines, Wang 670 
» crinita, Lam, 676 
3 tilcobor, Alt 067 I 
. foemina, duKoi 655 
fructipendula, 

Scrank 655 
>» nigra, du Roi 672 
paſuſtris, Wang, 670 
pedunculsta, 

Ebrhb 654 

bhellss 66 
Prinus, Lin, 673 

pubefcens;W ild, 666 
- racemofa, Lam. 655 

« Robur, L, 664. 665 
rubra, L,Walth, 
k 669. 672 
ſeſſelis, Ehrh, 665 

velutina, Lam, 672 
Quind efr yd 28. 385 
Koer Q. 385 

NR 

Radiola linoides, Roth. 403 

Hams, Kyll. 433 
Rapunculus, Moench. 92 
Ranunculus falcarta 407 

Rapunzel med Skaburts 
Blomſter, Kyll. 98 

Nefrumpes Rapunzel, 
Kyll. 9% 

Pag. 

Fugleher Q. 372 

Pag. 
Refvelog, Kyll. 78 
Rhabarber 678. 682 

blandet R. 699 
budtbladet R. 682 

WBbolget R. 686 
haandblaͤdet R. 

683. 688 
tet R. 699 

Rhabarber 683 
Fhabour, Kyll. 5 
Rhamunus TØ; 34 

- €atharticus, L, 183 - 
Frangula, Lin, 186 

Rheum 678.623 
-  compadtum, LI. 699 
hybridum, 

Murray 699 
palmtum, Lin, 683 
»… Rhaponticum, L, 682 
Thrscicum 683 
2 undulstum, L, 686 

Ribes 12. 191 
-… alpinum, Lin, 194 
… Groflularia,L, 2%, 197 
nigrum, Lin, 195 
-  reclinata, Lin, 198 
x, Æybrum, Lin; 192 
-»… Uvacrifpa,L,19$% 199 

Ribs 12. 191 
alwmindelig R. 192 
Field R. 194 
Krusbar R. 199 
Soelbær R. 195 
Stikkelsber R27. 197 

Ribs 192 
River 5. 49 

udſtrakt R. 49 
Nod Sellerie 337 
Rokambal 424 

Rosmarin⸗ 
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Pag. Pag. 
Rosmarinbladet Lummer, rød Bynke, Hornem. 

Hornem. 715 501. 509 
Roſtblad 703.722. Rodbar 566 

- Kær R. 22 rud Derdyfhire Kartoffel * 
Nubarket Alm, rod Eeg 669 

Schaͤffer 258, red Hyacinth 468 
Rumex 412.497 Røtfnæ 517. 632 

Aecetoſo, L, s1$. 7790 Rodkrone 523 
. Acerofeila, Lin. 517 rød Løg 434 
. acutus, Lin, 503. rød Ribs 192 

504. 508. 510 rsd Skræppe, Kyll. 509 
»  squaticus, L.Soo.512 
conglomeratus, 

Murrej. 504 
crispus, L, 501. 504 
dentatus, Lin, $06 
« dubius, Guner, 304 
Glaucus, Jacqv. 

(Afart) 514 
hydrolspathum, 

— * 498. 504. 513 
»  maritimus, Liv, 505 
Nemolapathum, 

Ehrh. $03. 564. 
509. 510 

obtuſi — Lin. 

507. 509. 510 
paludofus,Hudf, 504 
paluftris, Weig, 504 
Pattentia, Lin, 497 

(J n g |; g 

perficarioides, L, $06 
ſanguineus, 

With $04 
ſeutatus, Lin, 513 

fund rød Kartoffel 159 
Rodarve, Kyll. 69 
Rodbede 245 
rod Bede 245 
Rodbeen 517 
red Done 301 

rod Skrappe med ſmalle 

Blade, Kyll. 503 
rod Vinter Kartoffel 159 
Rorhat, Queg 405 

S. 

Sagina procumbens 807 
Salomons Sejl 463 
Salomons Signet 464 
Salting —2 

Salſola 17. 249 
hirſuta, Lin, 251 
kat” Lo) 250 

Saltyder 17. 249 
- [aaden S. 255 
-  rubladet S. 250 

Sambucus 27. 374 
=. nigra, Lin, 374 
. Ebulus, Lin, 278 

Samel 9. 64 
… Strand S. 64 
Samolus 9. 64 

-» valerandi, Lin. 64 
Sanct Hans Løg 771 
Sanct Hans Urt spr Ar 
Sanct Innocence Urt 638 
Sandkryb 13. 204 
Strand S. 204 

Sanicula 19. 291 
Saricula 

5 
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ag. 
Sanicula Dag 

- enropæa, Lin, 291 
Sanikel 19. 291 

europaeiſk S. 291 
Sanikel 291 
Sandvaaner 710. 764 

robblomſtret &. 767 
glatbageret S. 769 
⸗Mark S. 768 
Strand S. 768 
ſnmaabladet S. 770 
ſmaakronet &. 75% 
.… Strand S. 765 
trenervig $. 766 

Saponaria 709.734 

:… officinalis, Lin, 724 

Saxifraga 708. 727 
- granulata, Lin, 728 
-- hypnoides, Lin, 731 
- Hirculus, Lin, 727 
s Tridadtylites, L. 730 

Scandix 20. 306 
-  Antrifcus, Lin. 302 
Cerefolium, L. 309 
- odorata, Lin, 305 
5 Pens Mins:4 30% 

Schalotte Løg 432 
Scheuchzere 413. 518 

- Kær S. 518 
Scheuchzeria 413. 5139 

-… påtuftris,. Lin, 518 
-  plendoas phodelus, 

Scop, 520 
Schollera, Roth, 569 
Scleranthus 
annuus, Lin, 731 
·perennis, Lin; 

Scorpiurus arvenf, hirfat, 
annuns, Morifon 35 

… paluftris, Moriſon 33 

831 

Pag, 
Sedum 911.776 

aecre, Lin: 775 
- album, Lin, 773 
slpeſtre, Vill, 775 

Oederi, Ratz. 775 - 

rubens, Ranek. s72g 
rupeſtre, Oeder 775 
ſoxatile, Wigg. 775 

fexangulare, L. 777 
Telephium, L, ver 
maximum 772 
Frourpureum 771 

Seline 25. 350. 351. 353 
kommenbladet 9. 357 
KaerS 356 
Skov S. 353 

Selinum … 25 353- 359 
… carvifo|ia, Lin, 357 
poluſtre, L. 354. 356 

pubeſcens, 
Moeneh. 354 

ylveſtre, Lin, 353 
Senegræs 63% 
Sefeli, Scop. 317. 319 
Siberiſt Boghvede 644 
Siberiſt Hør 401 
ſildigmoden Kartoffel 159 
Silene 710 755 

-  Armeria, Lin, 756 
s… maritima, Wild, 753 
nutans, Lin. 753 

Silkeorm Len 
Schaͤff. 582 

Sifon, Lin, 330 
Ssum 22.317. 319. 324. 

… 330. 336 
. anguftifolium, L, 326 
»  Falceria, Lin, 328 
inundatum, 

Roth. 329 
Siu 73 



Pag. 

latifolium, Lin. 324 
nodiflorum, Lin, 

326. 327 
Siſarum, Lin, 327 

Siv 411, 478 
aarig S. 490 
Bblaagraa G. 480 
borſtebladet &. 433 
— haaret S. 492 
kneollet S. 490 
Knop S. 478 
. krandsblomſtret S. 

487 
leddet S. 484 
liden S. 488 
lvyſe S. 479 
Mark S. 494 
Skov S. 485 
si Mor S. 493 

tilbagebojet S: 436 
tudſe S. 491 

tyndſtenglet S. 431 
Siv 478 
Giv medrødagtige Blom— 

fer, Kyll. 704 
Sivgræes, ſom varer i 

Skoven, Kyll. 485 
Sitogræes, ſom voxer i 

Vand, Kyll. 481 
Skaael 607 
Skadeleger 107 
Skarntyde 23. 341 
pleftet Sk. 341t 

Skarntyde 310. 314. 341 
Skaͤrntyde, ſom ev Pe: 

terſillie liig, Kyll. 338 
Skedeknce 549. 626 
bidende Sk. 632.633 

Regiſter 

a 
Skedeknæe då 
blegbladet SE. 

628. 630, 633 

krybende Sk. 635 
Landvands Sk. 

Boahvede Sk. 640 
—butkornet Sk. 643 
graabladet Sk. 630 

é 

14. 627 
pilebladet SE. 

631: 633 
rundſtæenglet SÉ, 647 
- Snerle SÉ, 646 
> Tatar Sk. 644 
tvevreden Sk. 636 
udſtrakt SÉ. 638 
bredbladet Sk. 639 

kortbladet Sk. 639 
ſtumalhladet SÉ. 639 

Skeeblad 414. 528 
lancetbladet SE. 531 
ſvommende Sk. 530 
veibredartet Sk. 528 

Skindtrytter 565 
Skjionkrave 7. 81 
blaa Sk. 81 

Skoerem 28. 330 
- Sand Sk. 339 

Skorpionsurt, ſom vorer . 
paa Agrene, Kyll. 34 

Skorpionsurt, ſom vorer 
i Morads, Kyll. 31 

Skorpionsurt, ſom voxer 
i Skoven, Kyll. 33 

Skov Huulſvob, 
Viborg 310 

Skov Hyld 372 
Skov Lilie 94 

789 

Skov⸗ 

Skov Nellike 
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Pag. 
Skovſtjerne 533. 534 

- ”europæife Sk. 534 
Skovſyre 778 
Skreppe 12. 497 

budtbladet Sk 
507. 509. 510 

> franf SE. RE: 
- Have Sk. 497 
kruſet Sk. SOL 
Moſe Sk. 498 
skød" DE. 

503. 508. 310 
ſpydbladet Sk. 517 
Strand Sk. 505 
Syre SE. 515.779 
tvetydig Sk. 

503. 599. 510 
Band Sk. 512 

Sfumnellite, Kyll. 
752. 789 

Sfæg Nellike 736 
Slangehoved as CORR 

- ” almindeligt Sl. så 
Slangehoved ST 
Slangeurt 636 
ſmaa hvide Kirſeber, 

Kyll. 96 
Smaaklokker, Kyll. 82 

833 

ag. 

Sminkerod ge - 
Sneebold or 372 373 
Snecboldetræ 373 
Sneeklokke 415 
Snerle > 73 
"== almindelig GG. " »—g 

Gjerde S. 80 
Snerle 78. 646 
Snerre ; 646 
Snerrer 78. 80 
Snerte 646 
Snitløg 437 
Snunylterod 707. 714 

vellugtende S. 715 
Snylterod 548 
Soebonne 123 
Soelbeær 196 
Soeldug 29.403 

langbladet &. — 405 
rundbladet S. 403 

Soeldug 403 
Solanum 9. 150 

PDaulcamara, L, 151 
- nigrum, Lin, 154 
- tuberofum, L, 156 

Sommer Ég 654 
Sommer Hyld 378 
Sommer Kartoffel 158 

ſmaakronet Gederams, Sommer Porre 422 
Vib. 558 fore Kartoffel 161 

Smaamelde 381 — fore Korn 644 
ſmag fildige Agurfer 207 fore Piil 610 
Smaaſnerrer 78 ſort Poppeltræ 610 
fmaa Syrer, Kyll. 517 Sovbar 154 
Smelle 710. 752 ſpauſk Kiorvel 205 
Blaere 5. 752 ſpanſk Nod 623 
klebrig S. 753 Spark 800 
ſmaakronet S. 754 Spergel 712. 799 

Smelleblomfter 752 - almindelig Sv. 799 
: gg Spergel 
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Pag. 
Spergel 

femhannet Sp, 804 
-  frnudret Sp. 805 
-  fylbladet Sp. 2806 

Spergula 712. 799 
arvyenſis, Lin, 799 
Ppentandra, Lin. 

800. 804 
nodoſa, Lin.  $05 
ſubulata, 

Swartz 806 

Sperklinte, Kyll. 37 
Sphagnum polutſtre 

406. 568 
ſpids Skrappe med gule 

Blomſter, Kyll. 505 
ſpids Sfræppe med fru: 

fede Blade, Kyll. 501 
ſpids Strandgræs, 

Kyll. 521 
ſpids Syre, Kyll. 517 
Spinacia 28.393 

oleracea, Lin. 383 
suset ens 

Moeneh. 384 

ſpinoſa, 
Moénch, 384 

Spinat 28. 383 
Have S. 383 

ſpydbladet S. 384 
-  » ægbladet S. 384 

Spinat 383 
Sprengner 186 
Springkorn III 
Springurt LII 
Sporgel 800 
Saqvalderkaal 319 
Staaderlys 112 

Regiſter 

Pag⸗ 
Star, Sand 482 
Statice 29. 389 
Armeria, Lin, 387 
Limonium, L, 388 

Steenbikke, Kylling . 36 
Steenbræt 7984737 

- filtet St. 7272 
kornet St. 728 
negenſtenglet St. 73 £ 
—treklsftet St. 730 

Steenbrek, Kyll. 326.728 
Steenbrekke, Kyll. 36 
Steenbrakke med en hvid 

Koſt, Kyll. 322 
Steenbrekke med fort 

| Frø, Kyll. 37 
Steen Eg 664 
Steen Hirs, Kyll. 36 
Steenklinte, Kyll. 37 
Steenfrse 3. 36 

== Læge St. 36 
rynket St. 37 

Steenvpryd 711. 771 
- bidende St. 725 
. hvid St. 773 
lbosbladet St. PD 
St. Hans St. 7715 
s . rød St. 

Hans St. 771 
ég -  ftor St. 

Hans St. 773 
ſexkantet St. 777 

Stellaria 710: 757 
- Alfine, Hoffm, 762 

aquetica, Poll, 763 
arvenfis, Ho føm, 759 
brevifolia, Rafn 763 

craſſifolia, Ehrh. 763 

Sellaria 
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ag. 

Srellaria Dag 
-  Delleniana, | 

Leers %63 
fontana, Wulfen763 
graminea, Lin, 760. 

763. 764 
»… Holoftea, Lin. 758 
»» hypericifolia, 

Vail, 763 
-»  Jaterifora, 

s Krock 763 
»… nemorun, Lin, 

: Zar: 99 
paluſtris, 

Hoffm, 761 
uliginoſa, Curt, 761 

Stifmoders Blomſter 107 
Stikkel 287 
Stikkelsbar 197. 199 
ſtikkende Salturt, Kyll. 250 
Stiklsg 434 
Stolt Henrik 223 
ſtor glat Dueurt med 

lange Frohuſe, Kyll. 559 
ſtor hvid Kartoffel med 

rode Pletter 160 
ſtor hvid rund Kartoffel 159 

Pag. 
ſtor Tudſegres, Kyll. 495 
ſtor Vandſtreppe, Kyll 499 
ſtore vilde Klokker, Kyll. 88 
Stramonium vulgatum 118 
Strandarve 763 
Strand Iſop 204 
Strandkryber, Horn. 204 
Strandmands Tro, 

Kyll. 287 
Strandmelde med brede 

Blade, Kyll 243 
Strandmelde med ſmalle 

Blade, Kyll. 242 
StrandPortulak, Kyll˖ 235 
Strand Sivgræg, Kyll. 522 
StrandSkræeppe, Kyll 505 
Strandſyre 505 
Strand Tidſel 287 
Sukker Ahorn 590 
Sukker Gulerod 293 
Sukker Kartoffel 159 
Sukkerrod 32 
Sumpſiv 478 
Suuramper 516 
Suurkaal, Kyll. 516 

Suurklever 778 
Svalerod smed hvide 

ſtor Jomfrue Serk 80 Blomſter, Kyll. 224 
ſtor kjodrig Aſie Agurk 207 Svinefaal 319 
ſtor Konſolida 44 Svinemaver 158 
ſtor laaden Neglike med i Svinemelde 241 
rodagtige Blomſter, K.700 Svinerod 463 

ſtor lang guulKartoffel 158 Svineurt 154 
ftor og hvid Ahorn 583. Svovpvlrod 25. 360 
ſter Qvaſeurt 322 Loage S. 361 
Storſtjerm 25.358 Svalgkrands 710. 755 

almindelig St. 359 knippeblomſtret. 756 
Storſnerle 80 nikkende S. 755 
ftor ſpanſt Cure 516 Symphyrum 4. 43 

| GG 99 2 Hmphytum 
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Page 
Smp ytum 

- othicinale, Lin. 44 

paten⸗, Sibth. 45 
Syre 516 
Gæbetrøjer 709. 734 

* Lage S. 734 
Sæbeurt 734 
Soegres 638 
Solo bele 606 
Solv Poppel 605 
Sovnurt 3064 

T. 

Tadder 640 
Takkamahak 6 5 
Tam ;. umle pundet 
Tandrod 715 
Tandurt 731 
Tartariſt Ahorn, 

chmibt 582 
Tatariſk Boghvede 644 
Tazette 419 

te net Nillike 741 
Teſium 13. 205 
.hoavsrum, 

Schrank 206 
-… intermedium , 

Schrad 205 
Linophyllum, 

Lan. 206 
montanum, 

Schrad. 206 

fre  pratenf…, Elbrhb., 206 

tidlig moden Karroffel 158 
Tidles 453. 573 

z Hoſt T. 523 

Tidlos 523 

Regiſter 

Pag. 
Tjereurt 
Tjereurt med bredere 

Blade og røde Blom: 
ſter Kyll. 756 

Tobak 8. 129 
- almindelig I. 129 

Tobak 129 
Tobaks Blad 528 
Tofildia paluſtris, 

Hudſ. 520 
Top Sellerie 337 
Tordylium Antrifcus, 

Lin, 301 
Torilis Antriſeus, 

Gærtn, 302 

— 15. 287 
Mark T. 289 
Strand T. 287 

toruet Vrietorn, 

Syornem: 183 
Traneber 563 
Trav 775 
Trefoldighedsblomſter 107 
Trehage 413. 522 
Kar T. 521 
Strand T. 522 

Trehunnet Beenbrok, 
Vib. 519 

Trientalis 533. 534 
Europza, Lin 534 

Triglochin 4713. 521 
-»… maritimum, L. 522 
paoluſtre, Ling: sart 

Tripmadam 773 
Travlekrone 10. GE 
axbarende T. 91 

Trøffebær 372 
Tulipa 459. 441 

» gesneriana, L. 442 
Tulipa 
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ag. 

Tulipa LE: 
-… hortenåis, 

Kniph, 443 
-… fylveftris, Lin, 442 

Tulipan 409. 4415 
- Dave T. 4472 
- vild T 442 

Tulipan 442 
Tungekrone 527 

- almindelig T. 527 
Tufindblad 550. 652 

… ayrblomftret I. . 652 
-  frandéblomfiret T.653 

Tuſinddyder 73 
Tuſindgylden 7.72 

- almindelig T, 73 
budtbladet T. 75 
kronelukket T. 77 

Tuſindgylden F 

Pag. 
VUlmus 17253 

… campeftris, Lin. 
252. 260 

- Ciliata, Ehrh, 260 
… effula, Wild. 

549. 260 
- fungofa, Ait, 260 
-=… glabra, Miller 260 
-»… Hollandica, du 

Roi 260 
… nuds, Ehrh. 253, 
…… Ofiandra, '; 

Schkuhr 260 
- fativa, duRoi 

. å 253: 2 
- ftrida, —— —— 
ſuberoſa, Ehrb. 258 
tetrandra, 

Schkuhr 259 
tuſtede Nelliker 742 Ulyvekruk 372 
Tveboe Pragtſtjerne, Ulveron 372 

Vib. 790 Ulroe 111 
tydſte Biſarder 742 utornet Vrietorn, 
tydſte Doubletter 742 Horn. 186 
Tykblad 771 
Tylteber 566 VB 
Tyſtetre 186 — | 
Tytteber 566 vVaarlyſt 5. 52 
"Sørftetræ 186 Aurikel V. 56 

fladkravet V. 54 
huulkravet V. 52 

U. - melet V. 56 
| — rodſtilket V. 55 

Usleblad 648 Vaccinium 546.562 
Udblomſt 59 -… Myrtillug, Lin, 562 
Uldborrer, Kyll. 40 Oxvycoccus, Lin. 568 
Uffeber 648 uliginoſum, L. 565 
Ulkrykketræee 375 Vitis idea, Lin. 566 
Ulmetræe 252 Valdbirk 583 

Ga83 Valſte 
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Pag. 
Valſke Rove 212 
Vand Angelik, Kyll. 367 
Vandhyld 373 
VandÉvragetæer 290 
Vandkryb 412. 496 
Paortulak V. 495 
Vandmarke, Kylling 

326. 336 
Vandmerke 256 
Vandnavle 19. 290 

>» afmindelig V. 290 
Vandnavle 330 
Vandpaſtinak 324 
Vandpeber med hvide 

Blomſter, Kyll. 632 
Vandpeber med rode 

Blomſter, Kyll. 632 
Vandpeſtinak med ſmalle 

Blade, Kyll. 347 
Band Portulak 446 
Vandrollike, Kyll. 63 
Vand Siſon, 

Hornem. 329 
Vandſpiir 652 
Vand Steenbrak, 

Kyll. 313 
Vand Vejbred med brede 

- Blade, Kyll 528 
Vand Bejbred med ſmalle 

Blade, Kyll. 528 
Vedbende 13. 200 

-forſtjelligbladet V. 200 
Vedbende 200 
vedvarende Knavel, 

Vib. 732 
Veibinder 78 
Vejer 775 
vellugtende Flæg 476 
Verbascum 7. 112 

Regiſter 
⁊ 

Verhascum Pas. 
album, Måller 

& M oench., 115 
Blattaria, Lin, 116 
Lychnites, Lin, 114 

nigreum , "Bin; 115 
pulveruleatum , 

Villars 115 
- Thapfus, 10 SEE 

Verkurt 463. 464 
Vermicularis, Lob. 774 
Veigres, Kyll. 638 
Viburnum 27. 372 
Opulus 373 
roſeum (Afart) 373 

Vigretorn 183 
Viinribs 192 
vild Angelik 319. 366 
vild Gulerod 292. 293: 303 
wild Humle 271 
vild hvibſtinnende Melde, 

Koll. 
vild Hor 401 
vild Kjørvel med hvaſſe 

Frse, Kyll. 301 
vild Koſtnellike 738 
vild Kjørvel med glat 

Frse, Kyll. 310 
vild Løg 430 
vild Oxetunge 50. 51 

vild Paſtinak med brede 
Blade, Kyll. ssE 

vild Perſille 334. 338 
vild Pimpinelle med 

brede Blade, Kyll. 320 
vild Rapunzel med ſtore : 

blage Blomſter, Kyll. 86 
vild Rosmarin, Kyll. 

716. 722 
vild 
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4 Pag. 
vild Sellerie 336 
vilde Druer 211 
vilde Klokker, Kylling 89 
vilde Koedriver med et 

Blomſter paa hver 
Stilk, Kyll. 55 

vilde Koedriver uden 
Luat, Kyll. 54 

vilde Marts Violer, 
… Kylle 104 

vilde Violer med to 
Farver, Kyll. 110 

Vincetoxicum, 

Moench. 214 
Vinter Eg 664 
Vinter Gjak 415 
Vintergron 768. 724 

-  genfidig V. 726 
- liden Vs 725 
rundbladet V. 724 

Vintergron 724 
Vintergron med ſpidſede 

Blade, Kyll. 726 
Vintergront 200 
Vinter Kartoffel 158 
Vinter Lilie 724 
Vinter Løg 437 
Vinter Porre 422 
Viol II. 99 

-… Ager V. 110 
fleerfarvet V. 107 
Hunde V. 104 
korthaaret V. 99 
Kor V. 100 
- underlig V. 106 
-  vellugtende V. 101 

Viola II, 99 
» arvenfis, 

Murray 110 
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Pag. 

104 
hirta, Lin. 929 
caninå, Lin, 

mirabilis L, 106 
odorata, Lin. 101 
»  paluftris, Lin, 100 
i Stracolor; Lin: 8 

Violer 99 
Violer med aſkefarvede 

Blomſter, Kyll. 100 
Virginiſt Ahorn med 

Aſkeblade, 
Sehmidt 600 

Vor Frues Manſkjetter 78 
Vor Frues Sengehalm 52 
Vor Frues Serk 78 
Vor Frues Serk eller 

Manſtjetter 80 
Vriebers Torn 183 
Vrietorn 183 
Vund Lilie 724 

W. 

Waldſehmidia, 
Weber 63 

X. 

Xant hium 18. 284 
. ſtrumarium, 

Lin, 288 

Ypern 252 
Ægopodium 
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ag. age 

W. Dag Æsculus Dag 
-» Pavia, Lin, 543 

Ægopodium 22.318 
Podagraria, 

Lin. 319 Ø. 
VEretræe 5383 , 
Æsculus | 533. 535 Dientroſt 758 

flava, Lin, 544 ODientroſtgræos med ſmaa 
hippocaſtanum, Blomſter, Kyll. 759 

Lin, 535 Orehorn 15. 213 
lutea, Wang 545 ”— Svalerod DØ. 214 

Rettelſer 



Rettelfer og Tillæg, 

Sag. 20. Lin. 11. uden Svab, læg: uden fælles Svab 

6 

E 37. 
2 42. 

= 44. 

s 46. 

z 48. 

- 79. 
= 83. 

2 348. 

271. 

⸗347. 
w 

14. Begge Svedene, læg: De enfelte Sved " 
16. devgiorende, læg: bedsvende 

25, P. offåcinalis, tilfoj: L 

3. $, officinale, tilføj: L 

3. Dambouneys, læg: Damboutneys 
5, B. officinalis, tilføj: L. 

27. med, læs: ved 

93 og 102. Fåqvin, læg: Jacqvin 

ſidſte Lin. tilfør: Om den vigtige Anvendelſe af Bellas 

- 
* 

donna-Saften ved af operere Stær, og dens 

Virkning paa Øjnene, ſee Bibliothek for 

Phyſik, Medicin og Oekonomie 2, Hefte 1798. 

. Lin, 5, Dulcaamara, [88 ; Dulcamara 

1. deres, læg; dens 

26. Blomſterkandſene, læg: Blomſterkrandſene 

19 tilføj; Fl, Dan, T. 1205 

19. Bladene, læg; Blomſterne 

9. almindelig, las: almindelig 

20, tilfsj: Man hår paaſtaaet, at Almens Blade 
ſtulde feraarſage Blodſtal hos Horngvæget, 

men de Forſog, ſom hermed ere anſtillede 

paa den danſke Veterinérſkole, beviſe det 
modſatte. Man fan altſaa med Sikkerhed 
bruge Almens Lav til Foder for Creature. 

17. tilføj: FI, Dan. Tab. 1239. 

8, tilføj: Naar Roden overfFjæres pan langs, * 

den indentil mangfoldige Afdelinger ligeſom 

Hylder, hvorpaa man ſelv om Vinteren Fan 

Fjende Planten, En Bonde ved Frederiksborg, 

fom var uvidende herom og antog Roden for 
en Kaalrabi, fvifte heraf i April 13800 fag 

meget fom et Qvintin; Han dede inden 3 
— 
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ub" herom Blbliothek for Phyſit, Medicin og 

i Oekonomie 4. Hefte 1800. * 

vag. 540. Lin. 9. Man: paaſtaaer, at den fFal: foraarſage Blod⸗ 
ſtald hos Huusdyrene, men dette viſte ſig 

hverken hos Heſten eller hos en Geed, ſom 
heraf fif 8 til 12 Lod. 

351. 9tilfo 7ÆL Dan, Tab, 1206, 

414. efter Lin. 2 ti lfej: 

Tredie Orden (Sexhunnede 

zide Slægt: Tungekrone (Ariftolochia), 

Slægtmærte : Bægeret mangler, Kronen ibladet, tungedannet, 

… udeelt. Froehuſet 6kamret, underfædigt. 

Udſeende: En fjelden Plante af Middelſtorrelſe med hjerte 
dannede Blade og gronliggule Blomſter. 

Pag. 414. Lin. 5. 21de Slægt, læg: 22de Slægt. 

w 

J Curtis Fl, Lond, er ikke altid tilføjet No. paa Tavlerne, 
alligevel har jeg altid anført dem ved No. Dette er at forſtaae 

ſaaledes, af jeg har numereret Tavlerne efter den Orden, ſom 
de fulgte pag. hinanden i Hefterne, og ſaaledes citeret dem. 

Pag. 380. har jeg anmærfet, at der af Satice Armeriå 

gaves 2 Afarter, ſom burde være Arter. J den ny Udgave 
af Deutſchlands Flora 1800, har Profeſſ. Goffman døbt dem, 

ng Faldet den høje glatte, ſom voxer almindelig vild hos os, St. 

elongata » og den mindre og laadne St, Armeria, | 

v 
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